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 كزبة دزٗ َٓبيخ انًغخ ػهٗ انخفيٍيٍ ثذايخ ان: انذسط انضبَي

غْ جهلل جُشقٖٔ جُشق٤ْ جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ ٝجُقالز ٝجُغالّ ػ٠ِ ٗر٤٘ح ٓكٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ذ

ثؼط األشيبء انزي ك٢ ؽشـ جٌُطحخ ٗش٣ذ إٔ ٗغأٍ ػٖ  ٗرذأهرَ إٔ  .ٝأفكحذٚ ٖٝٓ جٛطذٟ ذٜذجٙ

ّْ ٝأجألٓٞس  ٙأٍٝ ٛز - ٢ٛٝ، ركهًُب ػُٓب في انذسط انغبثك ، ٓح جُٔشجد اإلثٓبو ٛزٙ جألٓٞس: أٛ

ّٕ ؟ذحإلذٜحّ ُٔ ٝرًشٗح أ جإلذٜحّ هذ ٣ٌٕٞ ٛٞ جٌُالّ ، ٓح جُٔشجد ذحإلذٜحّ؟ غالغس أٗٞجع ػ٘ذٗح رْٜجُ

ػ٘ذ ك٢ جُكٌْ؟ ٓح جُٔشجد ذحإلذٜحّ جُٔشجد ذحإلذٜحّ ٓح ، ٌُٖ ٢ جُِلظُـحٓل ٌُٖٝ ٛزج جإلذٜحّ كج

جُِوظ هذ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ؿٔٞك ٝضر٤ّٖ ٛزج جُـٔٞك، ٌُٖ جإلذٜحّ ك٢ جُكٌْ ٓح  جُك٘حذِس ك٢ جُكٌْ؟

  إٔ ٣زًش جُؼحُْ جُٔغأُس ٝال ٣زًش قٌٜٔح ٖٓ قشٓس ًٝشجٛس ٝٗذخ أٝ ٝؾٞخ.جُٔشجد ذٚ؟ 

خي٠ سهحخ جُ٘حط ئال إٔ ٣ٌٕٞ : ٝال ٣طجُضجدهُٞٚ ك٢  ؟ػ٠ِ جإلذٜحّ ك٢ جُكٌْ حٓػحًُٖٓ ٣زًش ُ٘ح 

ًٓ س ٢ٛ جُويؼس رَّس " ُـن"جُ :أ٣ًنح ٖٓ جإلذٜحٓحش ك٢ جُِلظ ٚ ٌٓشٝٙ.ٝجُٔزٛد ك٤ٚ أّٗ، حئٓح

  : ٓح ٣شذو ذٚ ذ٤ٖ ىشك٢ جٌُٔ٘غش.جُقـ٤شز ٝجُٔشجد ذٜح

ّٔ إٔ  ٓح جُٔشجد ذطو٤٤ذ جُٔيِن؟، رخصيص انؼًٕؤ رمييذ انًؽهكس : رًشٗح أ٣ًنح ٖٓ جألؽ٤حء جُٜٔ

ٌٍ ػ٠ِ  ذز.٣ُيِن جُؼحُْ جُكٌْ ك٢ جُٔغأُس ٖٓ دٕٝ رًش ه٤ٞد ُٜح، ٝذ٤٘ٔح ٢ٛ ك٢ جُٔزٛد ٓو٤ّ ٝٓػح

ّ ٓيًِوح، ذ٤٘ٔح ٛٞ ٓغطػ٠٘ ك٢ قحُس ٚ ٓكّشهحٍ أّٗ جُضجد، ك٢ جعطؼٔحٍ جُٔحء جُ٘ؿظ ضو٤٤ذ جُٔيِن:

رحـ ٝال ٚ ٣ُكغ ؿّقس، أٝ ًذكغ ُؤس ؿـ ذٜح ق٤ٜ٘ح كاّٗٝجقذز ٢ٛٝ ئرج جميش ُٜزج جُ٘ؿظ، ًذ

ْ ك٢ جُٔغأُس ذِلظ ػحّ ذ٤٘ٔح ٛٞ ٓخقـ ش جُؼحُِإٔ ٣ؼّر ٓح جُٔشجد ذطخق٤ـ جُؼّٔٞ؟ ّ.كّش٣ُ

 جُط٢ ال ضذخَ ك٢ ٛزج جُؼّٔٞ. جدٓغطػ٠٘ ٓ٘ٚ ذؼل جألكش

ّٔ ػ٘ذٗح ك٢ جُٔزٛد، أ١ ٓح ٢ٛ جُٔخحُلس جُٔؼطٔذز  ،يخبنفبد انًزْتس: ٝرًشٗح ٖٓ جألٓٞس جُٜٔ

ّٕ ٚ خحُق ٍٞ أّٗٗو جُٔ٘ط٠ٜٝ ه٘حعإلجئرج خحُق ٓح جضلن ػ٤ِٚ  ْ خحُق جُٔزٛد؟ٛزج جُؼحُِ ٤ًق ٗوٍٞ أ

ش ألخقذحُ٘غرس  ٝأ٣ًنح ٛٞ ئرج خحُق خحفًس جُٔ٘ط٠ٜ كٜٞ ٣ٌٕٞ ؿحًُرح ٓخحًُلح ُِٔزٛد.، جُٔزٛد

ٚ ُٝزجى عّ٘٘ر جُٔ٘ط٠ٜٝ جإله٘حعك٤ٔح جخطِق ك٤ٚ  جإله٘حعٚ ٣ٞجكن ك٢ جُؿِٔس جُـحُد أّٗ جُٔخطقشجش

ٖٓ أ١  ؟ِٔزٛدلس ُخحُٓٓغأُس  أقذ ٣ؼشفَٛ  ػ٠ِ ذؼل جُٔغحتَ جُط٢ خحُق ك٤ٜح جُٔزٛد.

 ، ٓحرججُػٖٔ جُر٤غ ذطخر٤ش ؟أخقش جُٔخطقشجش ٖٓ أٝ صجد جُٔغطو٘غٖٓ جٌُطد عٞجء ٖٓ  ًطحخ

ّٕ ٛٞ هحٍ ًِح ٤حس، ٝأٗٚ ئرج ًحٕ ٓإّؾضر٤ٖ جُكحٍ كال ِخذ٤٘ٔح جُٔزٛد أٗٚ ئرج  .٤حسُِٔؾطش١ جُِخ أ

ّ خالف جُٔزٛد، هّذ جُٔ٘ط٠ٜكؼًِح ٛٞ ٤ُظ خحُق جُٔزٛد كوو قط٠ ك٢  ك٤إؾَ ػ٠ِ جُٔؾطش١.

ك٤ٜح خالف جُٔزٛد ٢ٛٝ ه٤ِِس ؾًذج ك٢ جُٔ٘ط٠ٜ،  جُٔ٘ط٠ٜٝٛزٙ ٖٓ جُٔغحتَ جُـش٣رس جُط٢ هذّ 

 ذارٕ جهلل. ٤حس٤حس، ٝٛزج ع٤أض٢ ك٢ ذحخ جُِخٝجُٔزٛد أٗٚ ال ِخ

"ٝئٕ أقغ٘ص  -أٝ..  صجد جُٔغطو٘غك٢ أ٣ًنح ك٢ أقذ ٣ؼشف ٓخحُلس ك٢ أقذ جُٔطٕٞ جُٔؼشٝكس؟ 

ّٕ  ، خحُق ك٤ٜح جُٔزٛدصجد جُٔغطو٘غسذو دجذس ذيش٣ن م٤ن" ك٢  ٚ ٣نٖٔ ٓيًِوح جُٔزٛد أّٗأل

 عٞجًء ًحٕ جُيش٣ن م٤ًوح أٝ ٝجعًؼح.

ّٕ ثزشريت انًغبئم االْزًبو: جُط٢ رًشٗحٛح ٝرًشٗح ٖٓ جألٓٞس ُٚ دٌٝس ًر٤ٌش ك٢ كْٜ ، ٝرًشٗح أ

  جُرحخ.



رًشٗح ٛ٘حى ٣ؼ٢٘ ذؼل جُنٞجذو ك٢ جُذسط جُغحذن  .ثبنذذٔد ٔانعٕاثػ االْزًبوٝرًشٗح أ٣ًنح: 

ٓح ٛٞ محذو  .ٓؼ٘ح ج٤ُّٞجُٔإُّق زًشٙ ٤ٝجٌُػ٤ش ٝع محذو جُٔحء جُو٤َِ ٝعطأض٢ ٓؼ٘ح ج٤ُّٞ ٝٛٞ:

ِّطحٕ كقحػًذج، ٝجُو٤َِ جٌُػ٤ش ٛٞ ُهأقغ٘ص،  ٛٞ محذو جُٔحء جٌُػ٤ش؟ ٝٓح ك٢ جُٔزٛد جُٔحء جُو٤َِ

ّٔ ك٢ جُزٛد ٓح ٛٞ؟ محذو جُشًٞع جُٔؿضب ى٤د ط٤ٖ.ِّٓح دٕٝ جُُو ٠ جإلٗغحٕ سجًًؼح ك٢ ٓط٠ ٣غ

محذو إٔ ٣ّٔظ ٝعو جُخِوس ذ٤٤ٚ سًرط٤ٚ، أقغ٘ص.  ذ٤ذ٣ٚ سًرط٤ٚ. ئرج ّٓظأقغ٘ص جُٔزٛد؟

ٓوذجسٙ ئرج هحٍ ئىؼحّ ٓغ٤ٌٖ أٝ ئىؼحّ  ؟محذو جإلىؼحّ ك٢ جُٔزٛد، ٓح ٛٞ جإلىؼحّ ك٢ جُٔزٛد

، ٗش٣ذ ٓح ػذج صًحز .. ٓح ؽحء جهلل ضحؾش جٗص، ٛزج ك٢ صًحز جُليش ٓغ٤٘٤ٌٖ ٓػًِح، ٓح ٛٞ جُنحذو؟

قط٠ صًحز جُليش ٓح ك٤ٜح ض٘ق٤ق صًحز جُليش فحع ٖٓ جألف٘حف جُخٔغس: فحع ٖٓ  -جُليش 

ّيشد طٓوذجس ٓؼ٤ٖ ٣ ك٢ ؿ٤ش صًحز جُليش ٛ٘حىجألِهو أٝ جُضذ٤د كوو،  جُُرّش أٝ جُؾؼ٤ش أٝ جُطٔش أٝ

، ٢ٛ جألف٘حف  -جٌُلحسجش ٝك٢ ز ؾًذج ك٢ أذٞجخ ًػ٤شع٤أض٢ ٓؼ٘ح ئىؼحّ جُٔغح٤ًٖ ك٢ ًَ جُلوٚ، 

َٓص ٣٘طوِٕٞ ئ٠ُ هٞش أَٛ جُرِذ ، ٛزج جُؿ٘ظ، جُؿ٘ظ خٔغس أف٘حف كوو ال ٣طؿحٝصٝٗٚ ئال ئرج ُػذ

ك٢ سٓنحٕ أكيش جُغٖ ك٢ ٌر٤ش جُُؼزس ٓػًِح، ك٢ سٓنحٕ أكيش ٓػًِح ئرج  -ٌُٖ ٓوذجس جإلىؼحّ 

ُٓذ ٖٓ جُُركحُنحذو ٗقق فحع ٖٓ ؾ٤ٔغ جألف٘حف ئال جُُر ،٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ئىؼحّ ٓغ٤ٌٖ ش ش، ك٤ٌٕٞ 

َّ جُلوٚ ٣٘رـ٢ ُيحُد جُؼِْ إٔ ٣كلظٜح ٝٛٞ ٗقق فحع ٖٓ ؿ٤شٙ.أٝ   ٛزٙ هحػذز ٓطيشدز ك٢ ً

 ٖٓ ق٤ع جُؿ٘ظ ٝجُٔوذجس.٤ًٖ حِٔغُىؼحّ جإلمحذو 

ضل٢  ْ ػٖ جُٔغأُس ذؼرحسز الش جُؼحُِٛٞ إٔ ٣ؼّر ٓح جُٔشجد ذحُخَِ ك٢ جُؼرحسز؟، انخهم في انؼجبسح

ٝٛٞ خحؿ ذحُؼِٔحء، أ١ ال ٣ٌطؾلٚ ىحُد جُؼِْ جُٔرطذب ٝئٗٔح ٛٞ خحؿ ، ذٔوقٞد ٛزٙ جُٔغأُس

 عٞج ػ٠ِ جُٔطٕٞ.ذحُؼِٔحء جُز٣ٖ ضّٔش

، ٝٛ٘حى ذؼل جٌُطد جُٜٔطٔس ذأدُس جُٔغحتَ ك٢ جُٔزٛد ٓػَ: في انًغبئمثبألدنخ  االْزًبورًشٗح 

 ؽشـٝهذ رًش عطس آالف قذ٣ع، ٝأ٣ًنح ًطحخ  جهللسقٔٚ  ُِن٤حء ٝجألقٌحّ ُٖغ٘جٝ جُغر٤َ ٓ٘حس

جُؾ٤خ أذذع ك٢  ،ؾضجء ٓؼ٤٘س ًحُكؽ ٝجُق٤حّ ٝٛٞ ُْ ٣طْ جٌُطحخذأُؾ٤خ جإلعالّ ٝ هذ قون  جُؼٔذز

ُكذ٣ع جُٞجقذ جؽشـ جُٔغحتَ ُِؼٔذز ٝجالعطذالٍ ٝجالعطيشجد ٝرًش جُشٝج٣حش ٝجُض٣حدجش ك٢ 

 .لٚ ك٢ ذذج٣س ق٤حضٚ سقٔٚ جهللٝجٗطقش جٗطقحًسج ًر٤ًشج ُِٔزٛد ذحألدُس ٝهذ أُّ

 ض٘حُٝ٘حٙ ك٢ جُذسط جُغحذن. ٓح ٛزج أْٛ

 ؿلش جهلل ُ٘ح ُٝٚ: يمٕل انًإنفجُِْٜ جؿلش ُ٘ح ُٝؾ٤خ٘ح ُِٝكحمش٣ٖ، 

ِٓجُكٔذ هلل جُٔلّو" ٖ خِوٚ ك٢ جُذ٣ٖ ٝجُقالز ٝجُغالّ ػ٠ِ ٗر٤٘ح ٓكٔذ جأل٤ٖٓ، جُٔإ٣َّذ ٚ ٖٓ ؽحء 

ف ذخِذ١ إٔ كوذ ع٘ ذٌطحذٚ جُٔر٤ٖ، جُٔطٔغي ذكرِٚ جُٔط٤ٖ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ أؾٔؼ٤ٖ أٓح ذؼذ،

٘رَ، جُقحذش ُكٌْ جُِٔي ق جٌُحتٖ ك٢ كوٚ جإلٓحّ أقٔذ ذٖ جُٔرطذ١ ذٌحك٢أخطقش ًطحذ٢َ جُٔغ٠ٔ 

ُٔرِذٍ َّ جُ قؿٔٚ ػ٠ِ  ٤ُوشخ ػ٠ِ ض٘حُٝٚ ػ٠ِ جُٔرطذت٤ٖ، ٣ٝغَٜ قلظٚ ػ٠ِ جُشجؿر٤ٖ، ٣ٝو

ّٔ ٢ ُْ أهق ػ٠ِ أخقش ٓ٘ٚ ؾحٍٓغ ُٔغحتِٚ ك٢ كوٜ٘ح ٖٓ ألّٗ أخقش جُٔخطقشجش٤طٚ جُيحُر٤ٖ، ٝع

ذاؾحذس جُذػٞجش ٝإٔ ٣ؿؼِٚ ٚ ؾذ٣ش جُٔإُلحش، ٝجهلل أعأٍ إٔ ٣٘لغ ذٚ هحست٤ٚ ٝقحكظ٤ٚ ٝٗحظش٣ٚ ئّٗ

 ذحهلل، ػ٤ِٚ ضًِٞص خحًُقح ُٞؾٜٚ جٌُش٣ْ، ٓوشًذح ئ٤ُٚ ك٢ ؾ٘حش جُ٘ؼ٤ْ، ٝٓح ضٞك٤و٢ ٝجػطقح٢ٓ ئال

 "ٝئ٤ُٚ أ٤ٗد.



ُغالٓس، ٝٛٞ ٓيرٞع ذطكو٤ن جُؾ٤خ جُذًطٞس ٗحفش ج جُٔرطذ١ ًحك٢أفَ ٛزج جٌُطحخ ٛٞ 

 .جُشٝك جُ٘ذ١ٝٓؾشٝـ ٝٓيرٞع ٝٛٞ ًطحخ 

جألٍٝ ىٜٞس ٝٛٞ جُرحه٢ ػ٠ِ خِوطٚ ٝٓ٘ٚ ٌٓشٝٙ ًٔطـ٤ش ذـ٤ش  :ج٤ُٔحٙ غالغس، "ًطحخ جُيٜحسز

جُػح٢ٗ  ،ّ ال ٣شكغ جُكذظ ٣ٝض٣َ جُخرع ٝٛٞ جُٔـقٞخ ٝؿ٤ش ذثش جُ٘حهس ٖٓ غٔٞدٓٔحصؼ ٝٓكّش

ىحٛش ال ٣شكغ جُكذظ ٝال ٣ض٣َ جُخرع ٝٛٞ جُٔطـ٤ش ذٔٔحصؼ ىحٛش ٝٓ٘ٚ ٣غ٤ش ٓغطؼَٔ ك٢ سكغ 

ٝ الهحٛح أح ٝٛٞ ٓح ضـ٤ش ذ٘ؿحعس ك٢ ؿ٤ش ٓكَ ضي٤ٜش جعطؼٔحُٚ ٓيًِو ّكُشجُػحُع ٗؿظ ٣َ ،قذظ

سىحٍ ٝعرغ سىَ أٌػ٤ش هِطحٕ ٝٛٔح ٓحتس سىَ ٝعرؼس ٝجُؿحس١ ًحُشجًذ ٝجُ ،٢ ؿ٤شٙ ٝٛٞ ٣غ٤شك

 ذحُذٓؾو٢ ٝج٤ُغ٤ش ٓح دٜٝٗٔح."

 :انًيبِ ػهٗ انًزْت كًب ركش انًإنف صالصخ إَٔاع

 ّٔل ّٜٓٞس، ٝٛٞ جُرحه٢ ػ٠ِ جَُي: األ ّٓخِوطٚ ئ ًٔح ح قو٤وس ذإٔ ُْ ٣يشأ ػ٤ِٚ ؽ٢ء، ٝئ ح قٌ

٣ٝض٣َ  زج جُيٜٞس ٛٞ جُز١ ٣شكغ جُكذظذإٔ ىشأ ػ٤ِٚ ؽ٢ء ال ٣غِرٚ جُيٜٞس٣س، ٝٛ

انؽٕٓس  جُ٘ؿظ، ٝال ٣شكغ جُكذظ ٝال ٣ض٣َ جُ٘ؿظ ؿ٤ش جُٔحء جُيٜٞس ػ٠ِ جُٔزٛد.

  ، رًش جُٔإُق هغ٤ٖٔ ٜٓ٘ح:ػهٗ انًزْت أسثؼخ ألغبو

ٝٓ٘ٚ ٌٓشٌٝٙ ًٔطـ٤ٍش ذـ٤ش ٓٔحصؼ" أ١ ٓطـ٤ش ذـ٤ش " هحٍ: جألٍٝ: جٌُٔشٝٙ:جُوغْ  -

 ٓخحُو، ذؾ٢ء ُْ ٣خطِو أٝ ٣ٔطضؼ ذحُٔحء، ٝٛزج جُٔحء قٌْ جعطؼٔحُٚ ٌٓشٝٙ.

 ٝجٌُٔشٝٙ ك٢ جُٔزٛد: ٓط٠ جقط٤ؽ ئ٤ُٚ كإ جٌُشجٛس ضضٍٝ.

رع" ٝٓكشّ ال ٣شكغ جُكذظ ٣ٝض٣َ جُخ" ٝرًشٙ ذوُٞٚ: ّ:جُوغْ جُػح٢ٗ: جُٔكّش -

غًِح، جٝ ٛٞ ٗٞجهل جُٞمٞء : ٛٞ ٓح أٝؾد ٝمًٞءج أٝ ُؿجُٔ٘ط٠ٜٝجُكذظ ًٔح ك٢ 

جُٔوقٞد ذحُخرع ٛٞ جُ٘ؿحعس جُيحستس  ،٣ض٣َ جُخرع ّكحُٔكّش جئًر ٝٓٞؾرحش جُـغَ.

 ٍَ ّٕ ىحٛش ٝٛٞ جُٔـقٞخ ٝٓػِٚ جُٔغشٝمػ٠ِ ٓك  ٝٓح غٔ٘ٚ جُٔؼ٤ٖ قشجّ، كا

ال ٣قف جُٞمٞء  جُٔغشٝم أٝ جُٔـقٞخّ، أٝ جُٔحء جُٔحء جُز١ ٓحؤٙ جُٔؼ٤ٖ قشج

ّٕ قذغٚ ال ٣شضلغ ٌُٖٝ ضضٍٝ ذٚ جُ٘ؿحعس  ذٚ ٝال جالؿطغحٍ ذٚ، ٝئرج كؼَ جُؼرذ رُي كا

 ٣ٝيٜش جٌُٔحٕ.

ذثش جُ٘حهس ٖٓ آذحس د٣حس غٔٞد، ٢ٛٝ جُرثش  أ٣ًنح هحٍ: "ٝؿ٤ش ذثش جُ٘حهس ٖٓ غٔٞد"

٣ؿٞص جُطيٜش ذٚ ٣ٝشكغ  جُط٢ ضشدٛح جُ٘حهس، د٣حس غٔٞد ك٤ٜح آذحس ًػ٤شز ٌُٖ جُز١

جُكذظ ٛٞ جُرثش جُز١ ضشدٙ جُ٘حهس أٓح ذو٤ّس ج٥ذحس جُط٢ ك٢ غٔٞد كإ جُٔحء جُز١ ك٤ٜح 

ّٕ أٓش  جُ٘ر٢ ف٠ِ جهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ ٓكّشّ ٝال ٣شكغ جُكذظ، ٌُٖ ٣ض٣َ جُخرع أل

 أفكحذٚ إٔ ٣غطوٞج كوو ٖٓ ذثش جُ٘حهس أٓح ذو٤س ج٥ذحس كٜ٘حْٛ ػٜ٘ح.

ٛزج  ًحِٓس ػٖ قذظ. ٌٗٞع ىٌٜٞس ه٤َِ خِْص ذٚ جٓشأز ٌِٓلس ُيحٛشٍز: جُػحُع جُوغْ -

جُٔحء ال ٣شكغ جُشؾَ جُرحُؾ كوو، ٌُٝ٘ٚ ٣شكغ قذظ جُٔشأز ٝجُيلَ، أ١ ٣ؿٞص 

 ِشؾَ كٜٞ ال ٣شكغ قذغٚ.ُجعطؼٔحُٚ ك٢ ًَ ؽ٢ء ئال 

ء ٌشٙ ٝٛٞ جألفَ ك٢ جُٔحٛٞ جُٔحء جُٔرحـ جُز١ ٣ُرحـ جعطؼٔحُٚ ٝال ٣ُ جُوغْ جُشجذغ: -

  جُيٜٞس ٤ًٔحٙ جُركحس ٝج٥ذحس ٝجُؼ٤ٕٞ.

 جُٔرحـ.، ُيٜٞس جُو٤َِ جُز١ خِص ذٚ جُٔشأزج، ُّٔكّش، ججٌُٔشٝٙ ٛزٙ أسذؼس أٗٞجع ُِٔحء جُيٜٞس:



 " :ٍجُيحٛش ك٢ ٗلغٚ ؿ٤ش جُٔيٜش ُـ٤شٙىحٌٛش، جُٔشجد ذٚ ٛٞ  ىحٌٛش" انُٕع انضبَيهح ،

ّٕ ٔح ْٛ ٣زًشٕٝ ٝضؼش٣ق ُِٔحء جُيٜٞس، ٝئّٗ جُٔزٛد ٤ُظ ك٤ٚ محذو ٝقّذ ٝجُكو٤وس أ

 قٌٜٔح ًٔح هحٍ: ك٢ جُٔزٛدفًٞسج ٣ؼطرشٜٝٗح ٖٓ ج٤ُٔحٙ جُيحٛشز، ٝٛزٙ جُٔحء جُيحٛش 

ُٝٚ أٓػِس ٝفٞس ًػ٤شز رًش جُٔإُق ٜٓ٘ح ، ال ٣شكغ جُكذظ، ٝال ٣ض٣َ جُخرع""

 فٞسض٤ٖ:

ش جُٔحء جُيٜٞس ئرج ضـ٤ّ "ٝٛٞ جُٔطـ٤ش ذٔٔحصؼ ىحٛش" جُقٞسز جأل٠ُٝ: هحٍ: -

ٚ ٣غِرٚ ٔحصؼ أ١ ٓخحُو ىحٛش، ًحُضػلشجٕ ٝجُِرٖ ٝؿ٤شٛٔح ٖٓ جُيحٛشجش، كاّٗذٔ

ُٝمغ هقًذج،  جُيٜٞس٣س، ٌُٖ جعطػ٠٘ ٖٓ رُي ئرج خحُو جُٔحء جُيٜٞس جُطشجخ ُٝٞ 

ّٕ ٚ أقذ جُيٜٞس٣ٖ ٓح ُْ ٣قش جُٔحء ى٤ً٘ح، كك٤ٜ٘ح ألّٗ جُطشجخ ال ٣غِرٚ جُيٜٞس٣س كا

 .ال ضقف جُيٜحسز ذٚ

ٌَ ك٢ سكغ قذظ" : هحٍ:سجُقٞسز جُػح٤ٗ -  جُٔشجد ذٜح :ج٤ُغ٤ش، "ٝٓ٘ٚ ٣غ٤ش ٓغطؼٔ

٣ٌٕٝٞ جُٔحء ٓغطؼًِٔح ك٢ سكغ قذظ "٣ُكٌْ  ط٤ٖ.ِّجُٔحء جُو٤َِ جُز١ ٛٞ أهَ ٖٓ جُُو

ّٓ ،ٓغطؼًِٔح ك٢ سكغ جُكذظ" ذحٗلقحُٚٚ ػ٤ِٚ أّٗ ح ٓح دجّ ػ٠ِ جُؼنٞ كال ٣ٌٕٞ أ

ًحُٔحء  ُكذظ، ٌُٖ ئرج جٗلقَ أفرف ٓغطؼًِٔحىحًٛشج، ذَ ىٌٜٞس ٣ؼَٔ، ٣ٝشكغ ج

 جُٔطوحىش ٖٓ جُٔطٞمِّة.

ُٞ ؿٔظ جُوحتْ ٖٓ ّٗٞ ج٤َُِ ٣ذٙ ك٢ : ٖٝٓ فٞس جُيحٛش )ُْ ٣زًشٙ جُٔإُق( -

 ٚ ذٜزج ٣غِد جُٔحء جُيٜٞس٣س، ك٤طكٍٞ جُٔحء ٖٓ ىٜٞس ئ٠ُ ىحٛش.جإلٗحء، كاّٗ

 جُِـس ٛٞ جُٔغطوزس، ٝمذ جُيحٛشجُ٘ؿظ ك٢  : ٗؿٌظ ٣كُشّ جعطؼٔحُٚ ٓيًِوح:انُٕع انضبنش .

٣ٝغطػ٠٘  قٌْ جعطؼٔحُٚ :٣كشّ جعطؼٔحُٚ ٓيًِوح ك٢ جُؾشخ ٝجألًَ ٝجُؼرحدجش ٝؿ٤شٛح.

ـّ ذٜح  ٓ٘ٚ قحُس جُنشٝسز: ئرج جميش جإلٗغحٕ العطخذجّ ٛزج جُٔحء جُ٘ؿظ، ًذكغ ُؤٍس ؿ

ّْ ٚ ٣ؿٞص ض٘حُٝٚ.ٝال ٣ٞؾذ ػ٘ذٙ ؽ٢ء آخش كاّٗ ٍس ك٢ ؿ٤ش ٝٛٞ ٓح ضـ٤ش ذ٘ؿحع" هحٍ: غ

ّٓ جئًر ٓكَ جُطي٤ٜش، أٝ الهحٙ ك٢ ؿ٤شٙ ٝٛٞ ٣غ٤ش".  ه٤ًِِح ح إٔ ٣ٌٕٞجُ٘ؿظ ال ٣خِٞ قحُٚ ئ

ًػ٤ًشج، ال ٣ُ٘ؿظ ئال ذحُطـ٤ش، أٝ  ك٤ُ٘ؿظ ذٔؿشد ٓالهحز جُ٘ؿحعس، عٞجًء ضـ٤ش أٝ ُْ ٣طـ٤ش.

ج جُطـ٤ش ُٝٞ ًحٕ ٛزج جُطـ٤ش ضـ٤ًشج ٣غ٤ًشج، عٞجًء ك٢ جُِٕٞ أٝ جُيؼْ أٝ ًَ جُقلحش، كٜز

 ٣غِرٚ جُيٜٞس٣س.

هحٍ: "ك٢ ؿ٤ش ٓكَ جُطي٤ٜش"، ٣ؼ٢٘ ٓػًِح ػ٘ذٗح ذوؼس ٓط٘ؿغس، ٝأض٤٘ح ذٔحٍء ه٤َِ ٢ٌُ 

ٗ٘ظق ٛزٙ جُروؼس، أغ٘حء ٓح ٗـغَ ٛزٙ جُ٘ؿحعس كإ جُٔحء ٝٛٞ ٓٞؾٞد ٓغ جُ٘ؿحعس ٣٘ظلٜح 

ّٓكاّٗ جُطي٤ٜش كٜٞ ح ك٢ ٓكَ ٚ ىٜٞس ٣ؼَٔ، ال ٣ُكٌْ ذ٘ؿحعطٚ ئال ئرج جٗلقَ ػٜ٘ح، أ

هحٍ: "أٝ الهحٛح ك٢ ؿ٤شٙ ٝٛٞ . ىٜٞس ٝٛزج ٛٞ جُٔشجد ذوُٞٚ "ك٢ ؿ٤ش ٓكَ جُطي٤ٜش"

ٌَ دٕٝ جُوِط٤ٖ، كزجى ٓط٠ ٓح اله٠ جُ٘ؿحعس ئرج  ٓح ٣غ٤ش" أ١ ك٢ ؿ٤ش ٓكَ جُطي٤ٜش، ٝه٤ِ

  ًحٕ ٣غ٤ًشج ٝه٤ًِِح.

ًشج كال ٣٘ؿظ ئال غْ هحٍ:" ٝجُؿحس١ ًحُشجًذ" قٌْ جُٔحء جُؿحس١ ًكٌْ جُشجًذ، ئٕ ًحٕ ًػ٤

ؾحٍس ٣غ٤ش ٣ٝذٝس ػ٠ِ  كٔػًِح ُٞ ػ٘ذٗح ٓحٌء ٚ ٣٘ؿظ ذٔؿشد جُٔالهحز.ذحُطـ٤ش، ٝئٕ ًحٕ ه٤ًِِح كاّٗ

ٚ ٓكَ ٓؼ٤ٖ، ٗ٘ظش ئ٠ُ قؿْ ٛزج جُٔحء كإ ًحٕ ًػ٤ًشج كال ٣٘ؿظ ئال ذحُطـ٤ش ُٝٞ ًحٕ ه٤ًِِح كاّٗ

 ٣٘ؿظ ذٔؿشد جُٔالهحز قط٠ ُٝٞ ُْ ٣طـ٤ش.



ِٓ كقحػًذج" ٝجٌُػ٤ش هِطحٕ" هحٍ: تس سىَ ٝعرؼس أسىحٍ ُٝعرغ سىَ ذحُشىَ جُذٓؾو٢، حٝجُوِطحٕ 

ّٕ ج سٕٝ ذحألسىحٍ حذِس ٣وّذٖٓ ػحدز جُك٘حذِس، كحُك٘ ص٤ُغ حألسىحٍ جُذٓؾو٤ّسُطوذ٣ش ذرًشٗح أ

 - جُٔ٘ط٠ٜٝ جإله٘حعك٢ جُٔزٛد ًٔح ك٢  جُط٢ هذس ذٜح جإلٓحّ أقٔذ، ٢ٛ٢ٛٝ ٜح ألّٗ جُؼشجه٤س

ٍّٞ ٛزٙ  تس سىَ ػشجه٢.حخٔغٔ ح ٌُّٜ٘ح ك٢ جُٔزٛد ػ٘ذٗحٝرًشٝج أ٣ًنح ؿ٤شٛ ٝجُٟٖ ٗش٣ذ إٔ ٗك

٣غح١ٝ ضغؼٕٞ ٓػوحًُح أٝ جُشَّىَ جُؼشجه٢: ذلطف جُشجء أٝ ًغشٛح،  - ىَ جُؼشجه٢جُشِّجألسىحٍ، 

ًْ جُ٘حضؽ؟  ٕ٘.ٗ ×  0ٓٗنشخ ج٥ٕ  ،ٕ٘.٣ٗؼ٢٘  أسذؼس ؿشجّ ٝسذغ ًْ؟ ػوحٍ ٣غح١ٝٝجُٔ

ّٞ. ج٥ٕ ٓحرج ٗلؼَ؟ ؿشجّ ٘.ٕ.ٖ أقغ٘ص ّْٗش٣ذ إٔ ٗك جش، ئ٠ُ ٤ًِٞ ٍ جألسىحٍ ئ٠ُ ؿشجٓحش غ

 ٘.ٕ.ٖ ج٤ٌُِٞ جُٞجقذ ٣وحذَ جُِطش ٖٓ جُٔحء ٓػًِح، كٔحرج ٗلؼَ ج٥ٕ؟  - ٝج٤ٌُِٞ ضوش٣ًرح ٣وحذَ جُِطش

ًْ جُ٘حض٤ؽ؟ جُ٘حضؽ ى٣َٞ ؾًذج ىرًؼح، ٓحرج ٗلؼَ ذٚ؟ ٗوّغٔٚ  ٓٓ٘ٓحرج ٗلؼَ ذٚ؟ أقغ٘ص ٗنشذٚ ك٢ 

ٍّٞ ج٥ٕ  ػ٠ِ ّٕ ج٤ٌُِٞ أُق ؿشجّ، ٗك ٤ًِٞجش، ٗوّغْ جُ٘حضؽ ػ٠ِ أُق ًْ ئ٠ُ  جُـشجٓحشأُق، أل

ّٕ جُِطش ٣وحذَ ج٤ٌُِٞ، ُطش، ٕٓٓأ١ ضوش٣ًرح ، ٤ًِٞ ؿشجّ ٕ٘.0ٔٔ ٣خشؼ جُ٘حضؽ ػ٘ذًْ؟ أقغ٘ص أل

 .0ٔٔجُِطش ٣وحذَ ج٤ٌُِٞ ٝجال ٣ض٣ذ أٝ ٣٘وـ؟ ج٤ٌُِٞ أًػش؟ ى٤د ٣ؼ٢٘ ٗ٘وـ أهَ ٖٓ 

ك٢ ٣٘لؼي ٛ٘ح ٝ -ًٔح هحٍ جُؼِٔحء  -جُيش٣وس ك٢ ضك٣َٞ ٛزٙ جألسىحٍ، ىرًؼح ٛزج ٣٘لؼي  ئًرج ٛزٙ

، ك٢ ٓٞجمغ ًػ٤شز ؾًذج ٣٘لؼي ٛزج جُكغحخ، ٝج٤ُغ٤ش ٓح صًحز جُليشك٢ جإلىؼحّ ٝك٢ جُـغَ ٝ

 دٜٝٗٔح، ج٤ُغ٤ش ٓح دٕٝ جُُوِّط٤ٖ. 

ٌُٖ  ،قذٛٔحأح ذٓنرًر ٝأٝ كنس أح ٕ ٣ٌٕٞ رًٛرأال ئرحـ جضخحرٙ ٝجعطؼٔحُٚ ٗحء ىحٛش ٣ُئًَ  :فصم"

شز ٝال ٣يٜش ٤ٗس ًلحس ٝغ٤حذْٜ ىحٛآنس ُكحؾس ٝٓح ُْ ضؼِْ ٗؿحعطٚ ٖٓ رحـ مرس ٣غ٤شز ٖٓ كُض

 ."ج ٝٗكٞٙ ٝجُٔ٘لقَ ٖٓ ق٢ ٤ًٔططٚال ؽؼًشئؾضجتٜح ٗؿغس أؾِذ ٤ٓطس ذذذحؽ ًَٝ 

، ٣رحـ جضخحرٙ ٝجعطؼٔحُٚ"جإلٗحء ٛٞ جُٞػحء جُز١ ٣ُؿؼَ ك٤ٚ جُٔحء، ٣ٝوٍٞ جُٔإُق "ًَ ئٗحء ىحٛش 

َٔ جالضخحر ٛٞ ضكق٤َ ج٤ٗ٥س ٣ٝؾَٔ رُي إٔ ٣ق٘غ ٖٓ أ١ ٓحدٍز ًحٗص ؽ٤ًثح ػ٠ِ ٤ٛثس ج٤ٗ٥س ٣ٝؾ

ّٓ ٝ جضٜحخ.أأ٣ًنح ضكق٤ِٜح ػ٠ِ ٗكٞ ؽشجٍء  ح جالعطؼٔحٍ ٛٞ جُطِرظ ذحالٗطلحع ذٜزج جإلٗحء، ئٗحًء أ

ؼٔحُٚ قط٠ ُٞ ًحٕ غ٤ًٔ٘ح، ئال إٔ ٣ٌٕٞ رٙ أٝ جعطحجضخ جبحُي ضأًَ ٓ٘ٚ أٝ ِٓؼوس ضأًَ ذٜح ٝؿ٤شٙ.

 .ٜح ُْٜ ك٢ جُذ٤ٗح ٌُْٝ ك٢ ج٥خشز"رًٛرح أٝ كنًس ُكذ٣ع: "ال ضؾشذٞج ك٢ آ٤ٗس جُزٛد ٝجُلنس كاّٗ

ّ ُٞ ًحٕ جإلٗحء كُشك٤َ ، ٝجُنرَّس ٓح ٣ؿٔغ ذٚ ذ٤ٖ ىشك٢ جٌُٔ٘غش."أٝ ٓنرًرح ذأقذٛٔح" هحٍ:

خ يغيشح جبح ظّجُرجُزٛد ٝجُلنس، ٌُٖٝ س ٖٓ ٓقً٘ٞػح ٖٓ ؿ٤ش جُزٛد ٝجُلنس، ٝك٤ٚ مّر

  :ثششٔغ

 ٣غ٤شز: أ١ ٣غ٤شز ػشًكح. -

 إٔ ضٌٕٞ ٖٓ كنس ال ٖٓ رٛد. -

س ؿشٌك ؿ٤ش جُض٣٘س، ُٝٞ ٝؾذ إٔ ضٌٕٞ ُكحؾس، ٝجُٔشجد ذحُكحؾس: إٔ ٣طؼِن ذحُنّر -

س س ٖٓ كنس ك٤ؿٞص ُٚ جعطخذجّ مّرس ٖٓ قذ٣ذ أٝ ٗكحط ٝمّر٣ؼ٢٘ ُٞ ٝؾذ مّر ،ؿ٤شٛح

ٌُٖٝ ًٔح رًش جُك٘حذِس ضٌشٙ  ٣ؾطشه أال ٣ؿؼِٜح ك٢ جإلٗحء ٢ٌُ ٣طض٣ٖ ذٜح.جُلنس، ٌُٖٝ 

 ٓرحؽشضٜح ُـ٤ش جُكحؾس.



ّْ رحـ جعطؼٔحٍ أٝج٢ٗ جٌُلحس ُٝٞ ٝٓح ُْ ضؼِْ ٗؿحعطٚ ٖٓ آ٤ٗس ًلحٍس ٝغ٤حذْٜ ىحٛش" أ١ ٣ُ" هحٍ: غ

ُْ ضؼِْ  ٓحُٝٞ ٤ُٝص ػٞسجضْٜ ٠ رحـ جعطؼٔحٍ غ٤حذْٜ، قطًحٗح ٖٓ ؿ٤ش أَٛ جٌُطحخ، ًٝزُي ٣ُ

 ٗؿحعطٜح، كارج ػِٔص ٗؿحعطٜح كاٗٚ ٣كشّ جعطؼٔحُٜح قط٠ ضضجٍ ٜٓ٘ح جُ٘ؿحعس.

ُٜش ؾِذ ٤ٓطس ذذ٣رحؽ"" هحٍ: : ٢ٛ جُط٢ ُْ ضِكوٜح رًحز، جُٔيِغوٍٞ جُرؼ٢ِ ك٢ ٣ - ج٤ُٔطس، ٝال ٣ي

س ٝجُٜشز ٝٓػِٜح ٝٓح دٜٝٗح ٢ٛٝ جُط٢ ض٘ؿظ ذٔٞضٜح، ٝجُك٤ٞجٗحش جُيحٛش ػ٠ِ جُٔزٛد: جُٔأًُٞ

ّٓكحُلأس ىحٛش ألّٗ، خِوس ٝٛٞ ٓح ضُٞذ ٖٓ ىحٛشجش  ح جُكؾشجش كرؼنٜح ىحٛشٚ ٓح دٕٝ جُّٜشز، أ

"ذذ٣رحؽ"، ًَ أؾضجء ج٤ُٔطس ٗؿغس ًحُوشٕ  ٝجُك٤ٞجٗحش جُيحٛشز ٢ٛ جُط٢ ض٘ؿظ ذٔٞضٜح.، ٝجُؼٌظ

ٖٝٓ أفٞجكٜح ": ٚ ٣ؼطرش ىحٛش، هحٍ ػض ٝؾَش، ئال جُؾؼش ٝٗكٞٙ ًحُش٣ؼ ٝجُقٞف كاّٗٝجُظل

 ٝٛزج ٣ؾَٔ قحُط٢ جُك٤حز ٝجُٔٞش. "ٝأؽؼحسٛح أغحًغح ٓطحًػح ئ٠ُ ق٤ٖ ذحسٛحٝأٝ

كإ ًحٗص ٤ٓططٚ ٗؿغٚ كحُٔ٘لقَ ٛزج ٗؿظ ٝئٕ ًحٗص ٤ٓططٚ  هحٍ: "ٝجُٔ٘لقَ ٖٓ ق٢ ٤ًٔططٚ"

 ٢ٛٝ: ْٔزِ انًغأنخ ُيغزضُٗ يُٓب خًظ صٕس ىحٛشز كحُٔ٘لقَ ىحٛش.

 ٝجُٞػحء جُز١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ جُٔغي، ٛزج ئٕ جٗلقَ ٖٓ  ،غطخشؼ ٖٓ جُـضج٣ٍُ - جُٔغي

 جُـضجٍ كٜٞ ىحٛش ٝجُـضجٍ ق٢ ُْ ٣ٔص ذؼذ.

 ُُٞذ، ئرج جٗلقَ ٖٓ جُر٤ٜٔس كاٗٚ ىحٛش.ج 

  جُيش٣ذز، ٝٛٞ جُك٤ٞجٕ جُ٘حد جُز١ ٣ٜشخ غْ ٣ش٠ٓ ذحُغ٤ٌ٘س أٝ جُشٓف غْ ٣غوو ؽ٤ًثح

 ش ك٤ٔح ذؼذ.جُغحهيس ٓ٘ٚ قٌٜٔح ىحٛشز ذؾشه إٔ ٣ٔٞ ءح، ٛزٙ جألؽ٤حكؾ٤ًث

 .جُر٤نس جُط٢ فُِد هؾشٛح 

 .ٙٞجُقٞف ٝٗك 

ّٖ ،جالعط٘ؿحء ٝجؾد ٖٓ ًَ خحسؼ جال جُش٣ف ٝجُيحٛش ٝؿ٤ش جُِٔٞظ فصمهحٍ: " ػ٘ذ دخٍٞ  ٝع

ّْ :خالء هٍٞ ؿلشجٗي جُكٔذ  :خشٝؼ ٓ٘ٚجُٝذؼذ  ،ػٞر ذي ٖٓ جُخرع ٝجُخرحتعأ٢ ّٗئ ذغْ جهلل جُِٜ

ح ٝجػطٔحدٙ ط ٝجٗطؼحٍ ٝضوذ٣ْ سؾِٚ ج٤ُغشٟ دخًُٞأٝضـي٤س س .رٟ ٝػحكح٢ٗأل٢ جرٛد ػّ٘أهلل جُز١ 

ٞ ٝىِد ٌٓحٕ سخ ،ح ػٌظ ٓغؿذ ٝٗؼَ ٝٗكٞٛٔح ٝذؼذ ك٢ كنحءح ٝج٠٘ٔ٤ُ خشًٝؾػ٤ِٜح ؾحًُغ

ًُ ،حح ٝٗطشٙ غالًغعٚ غالًغأ٠ُ سأفِٚ أرج جٗويغ جُرٍٞ ٖٓ ئُرٍٞ ٝٓغف جُزًش ذح٤ُذ ج٤ُغشٟ  شٙ ٝ

سك ٝذٍٞ ٝسكغ غٞخ هرَ دٗٞ ٖٓ جأل ،ًٝالّ ك٤ٚ ذال قحؾسدخٍٞ خالء ذٔح ك٤ٚ رًش جهلل ضؼح٠ُ 

ك٢ ؽن ٝٗكٞٙ ٝٓظ كشؼ ذ٤ٔ٤ٖ ذال قحؾس ٝجعطورحٍ ج٤ُ٘ش٣ٖ ٝقشّ جعطورحٍ هرِس ٝجعطذذحسٛح ك٢ 

ج ؿ٤ش ذ٤٘حٕ ُٝرع كٞم جُكحؾس ٝذٍٞ ك٢ ىش٣ن ٓغِٞى ٝٗكٞٙ ٝضكص ؽؿشز ٓػٔشز غًٔش

ّٖ ٔحء جكنَ ق٤٘ثز قذٛٔح ٌُٖ جُأقحس ػ٠ِ عط٘ؿحء ذٔحء ٣ٝؿٞص جالهطجعطؿٔحس غْ ج ٓوقٞدج، ٝع

ال ذيحٛش ٓرحـ ٣حذظ ٓ٘ن ٝقشّ ذشٝظ ٝػظْ ٝىؼحّ ٝر١ قشٓس ٝٓطقَ ئٝال ٣قف جعطؿٔحس 

 ".ًػشأجُؼحدز ٝغالظ ٓغكحش ٓ٘و٤س ك ذك٤ٞجٕ ٝؽشه ُٚ ػذّ ضؼذ١ خحسؼ ٓٞمغ

ٖ ذٔحء ئصجُس ٓح خشؼ ٖٓ جُغر٤ِ٤: ٓأخٞر ٖٓ ٗؿٞش جُؾؿشز أ١ هيؼطٜح، ٝجُٔشجد ذٚ االعزُجبء

ـٍ ٍٓ٘ن. هحُٞج  ًٝالٛٔح جصجُس ٓح خشؼ ٖٓ جُغر٤ِ٤ٖ. ىٜٞس، ٝئٕ ًحٕ جعطؿٔحًسج ك٤ٌٕٞ ذكؿٍش ٓرح

ٍٍ دٕٝ قحٍ؟ ِّ قحٍ؟ أٝ ٛٞ ٓو٤ّذ ذكح ٚ جُٔزٛد أّٗ جالعط٘ؿحء ٝجؾد ٖٓ ًَ خحسؼ، كَٜ ٛزج ك٢ ً

 ًكح ُِؾحكؼ٤س.ٔح ٛٞ ٝجؾد ئرج أسجد جُٔشء جُقالز ٝٗكٞٛح ٝٛزج خالػ٠ِ ًَ قحٍ، ٝئّٗ ح٤ُظ ٝجؾًر



، فجُش٣ ٢ٛٝ: يجت نّ االعزُجبء ٔيغزضُٗ يُّ صالس صٕسهحٍ: "ٝجؾد ٖٓ ًَ خحسؼ "، 

ِّظ ، ًح٢ُ٘ٔ -جُيحٛش  ُِٔ كٜزٙ جألؽ٤حء ال ٣ؿد ُٜح جالعط٘ؿحء  ،ًحُكق٠ ٝجُرؼش جُؿحف -ؿ٤ش جُ

  ٌُٜٝ٘ح ض٘ول جُٞمٞء.

ّْ ٍّ" هحٍ: :غزذت نذاخم انخالءثؼط انغٍُ انزي ُر٣زًش جُٔإُق  غ : ػُذ دخٕل خالء لٕل ٔع

ّْ ف٠ِ جهلل ػ٤ِٚ  ًحٕ جُشعٍٞ ٖٝٓ قذ٣ع أٗظ ئ٢ٗ أػٞر ذي ٖٓ جُخُرع ٝجُخرحتع." ذغْ جهلل جُِٜ

ّْ"ئرج دخَ جُخالء هحٍ:  ٝعِْ كوُٜٞح ػ٠ِ جُقك٤ف هرَ ". ئ٢ٗ أػٞر ذي ٖٓ جُخرع ٝجُخرحتع جُِٜ

ػٖ أٗظ سم٢ جهلل  جألدخ جُٔلشدك٢  ٚح ػ٘"ٝؾحء فش٣ًك :جُذخٍٞ، ًٔح هحٍ جذٖ قؿش سقٔٚ جهلل

ئرج أسجد كوُٞٚ :، "..عِْ ئرج أسجد إٔ ٣ذخَ جُخالء هحٍػ٘ٚ ًحٕ سعٍٞ جهلل ف٠ِ جهلل ػ٤ِٚ ٝ

 جُذخٍٞ ُِخالء أ١ هرَ جُذخٍٞ.

، د ػ٢٘ جألرٟ ٝػحكح٢ٗ ٝضـي٤س سأط"ؿلشجٗي جُكٔذ هلل جُز١ أرٛ ٔئرا خشط يٍ انخالء لبل"

ٍّػٖ أذ٢ ذٌش جُقذ٣ن سم٢ جهلل ػ٘ٚ،  ٛزج فّفٝ رمذيى سجهّ ٔكال ٣ذخَ قحك٤ًح،  االَزؼبل ٔيغ

أ١ ك٢ قحُس جُذخٍٞ، ٝجُز١ ٣ش٣ذ إٔ ٣ون٢ قحؾطٚ ك٢ ؿ٤ش ذ٤٘حٕ ًحُقكشجء  - انيغشٖ دخًٕنب

جػطٔحدٙ ػ٤ِٜح" أ١ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ سؾِٚ ج٤ُغشٟ أ١ ٤ٔ٣َ "ٚ ٣وذّ ج٤ُغشٟ ئ٠ُ ٓٞمغ ؾِٞط، ٝكاّٗ

ٚ ٓل٤ذ، كحإلٗغحٕ ئرج ٓحٍ ئ٠ُ ؾٜطٚ ج٤ُغشٟ ٣غَٜ خشٝؼ ّٗأٟ ٝٛزج غرص ىر٤ًّح ٠ِ ؾٜطٚ ج٤ُغشػ

ٍّح ػٌظ ٓغؿٍذ ٝٗؼَ ٝٗكٞٛٔح" أ١ ئرج أسجد إٔ ٣خشؼ "ج٠٘ٔ٤ُ خشًٝؾ: ٝهحٍ جُـحتو. أٌ يمذو  يغ

ّٖ سجهّ انيًُٗ في دبنخ انخشٔط إٔ ٣وذّ ج٠٘ٔ٤ُ ًٝزُي ئرج أسجد  ٝئرج أسجد إٔ ٣ذخَ جُٔغؿذ ٣غ

ّٖ  إٔ ٣وذّ ج٠٘ٔ٤ُ. ُرظ جُ٘ؼَ ٝٗكٞٛٔح ًذخٍٞ جُر٤ص ُٝرظ جُو٤ٔـ ًِٜح ٣غ

ئرج أسجد إٔ ٣ون٢ قحؾطٚ ك٢ كنحء ٝٛٞ جٌُٔحٕ جُٞجعغ ًحُقكشجء  "ُٝذؼٌذ ك٢ كنحء" ٝهحٍ:

ٍّ ٍٞ ُرٞ ٝٛزج ٓيِن ٓو٤ذ قط٠ ال ٣ُشٟ ؾغذٙ. أٌ يجؼذ فيّ فيغ ٍّ ٍٍ"ٝهحٍ:" ٝىِد ٌٓحٕ سخ  يغ

ًَب سخٕ  ٝهحٍ: ، ٝجُٔشجد ذحُشخٞ ٛٞ جٌُٔحٕ ج٤ُِٖ جُٜؼ، ٢ٌُ ٣أٖٓ سؽحػ جُرٍٞ.أٌ يزذشٖ يكب

ئرج جٗويغ جُرٍٞ ٖٓ أفِٚ ئ٠ُ سأعٚ غالًغح" ٝجُٔشجد ٖٓ أفِٚ ٤ُظ  ٔيغخ ركشِ ثيذِ انيغشٖ"

ذٜحّ ػ٠ِ ظحٛشٛح ذَ إٔ ٣رذأ ٖٓ قِوس جُذذش ك٤نغ جفرغ ٣ذٙ ج٤ُغشٟ جُٞعي٠ ضكص جُزًش ٝجإل

ٍّ" ٝهحٍ: كٞهٚ ٣ٝلؼَ ٛزج غالًغح. َّٖزشِ صالًصب ع دكؼٚ ٖٓ جُرحىٖ، أ١ ٣ؾذ ػنِس جُزًش  " أ١ ٣غ

  قط٠ ٣ذكغ ٓح ًحٕ ٓٞؾًٞدج ك٢ جُزًش ٖٓ جُرٍٞ.

" ئال ُكحؾس ًٝزُي ضغطػ٠٘ جُذسجْٛ ٝجُذٗح٤ٗش شِ دخٕل خالء ثًب فيّ ركش اهلل رؼبنُٗٔكهحٍ:" 

 هحٍ: ٌشٙ جُذخٍٞ ذٜح ُِخالء ٝرُي ُِكحؾس.جعْ جهلل ػض ٝؾَ كال ٣ُٝجألٝسجم جُ٘وذ٣س ئرج ًحٕ ذٜح 

" عٞجًء ًحٕ جٌُالّ ٓرحًقح أٝ ٓغطكًرح، ئال ئرج جقطحؼ، كاٗٚ ق٤ٜ٘ح ٣رحـ ُٚ ذال ًٝالٌّ ك٤ٚ ذال قحؾس"

ٝٛٞ ك٢ جُخالء ك٤غطكد إٔ ٣شدد ٓؼٚ  ٌّرئرا ُأ ٚ ٣كٔذ ك٢ هِرٚ.ك٢ جُخالء كاّٗ را ػؽظئ ًشجٛس.

 هحٍ:، ح" أ١ ٣شكؼٚ ؽ٤ًثح كؾ٤ًثٔسفغ صٕة لجم دَٕ يٍ األسض" هحٍ: رج خشؼ هنحٙ.ك٢ هِرٚ كا

 ٚ هذ ٣خشؼ ٜٓ٘ح ٓح ٣نشٙ ٖٓ دٝجخ جألسك.ٌشٙ جُرٍٞ ك٤ٜح ألّٗ"ٝذٍٞ ك٢ ؽن" ٣ُ

" عٞجًء ًحٕ هرًِح أٝ دذًشج ٣ٌُشٙ ذال قحؾس، ًزُي جالعط٘ؿحء ذح٤ُذ فشط ثيًيٍ ثال دبجخ ٔيّظهحٍ:" 

، ٣وُٕٞٞ ٔانمًش ظكشِ اعزمجبل انشًُي"ٝجعطورحٍ ج٤ُ٘ش٣ٖ" أ١  ٝهحٍ: .قحؾس ج٠٘ٔ٤ُ ٌٓشٝٙ ذال

 ُكذ٣ع: - "ٔدشو اعزمجبل لجهخ ٔاعزذثبسْب في غيش ثُيبٌ" ٝهحٍ: ُٔح ك٤ٚ ٖٓ ٗٞس جهلل ضؼح٠ُ.

ذٞج" ٝك٢ جُٔزٛد ػ٘ذٗح هٞج أٝ ؿّشئرج أض٤طْ جُـحتو كال ضغطورِٞج جُورِس ٝال ضغطذذشٝٛح ٌُٖٝ ؽّش"



ّٓ ٣ٌٚل٢ أّٗ ح ك٢ جُر٤٘حٕ كال ٣كشّ ٣٘كشف جٗكشجًكح ٣غ٤ًشج، ٣ٌٝل٢ جُكحتَ ُٝٞ ذاسخحء ر٣ِٚ. أ

 جعطورحٍ جُورِس ٝال جعطذذحسٛح.

ُٔح ك٤ٚ ٖٓ ًؾق جُؼٞسز ذال  ذشو أٌ يهجش في انخالء فٕق دبجزّي"ُٝرٌع كٞم جُكحؾس"  ٝهحٍ:

حخ أ٠ُٝ ك٢ ىش٣ن " أ١ قشّ جُرٍٞ ٝجُطـٞه ٖٓ ذٔثٕل في ؼشيك يغهٕن َٔذِٕ" هحٍ: قحؾس.

ٝضكص ؽؿشز ٓػٔشز " هحٍ: ٓغِٞى، أ١ ٣غٌِٚ جُ٘حط، ٝٗكٞٙ ًظَ ٗحكغ ٝٓطؾٔظ صٖٓ جُؾطحء.

ّٖ" هحٍ: غًٔشج ٓوقًٞدج" عٞجًء ًحٕ ٓأًًُٞح أٝ ؿ٤ش ٓأًٍٞ. جعطؿٔحس غْ جعط٘ؿحء ذٔح ٣ٝؿٞص  ٝع

 .جالهطقحس ػ٠ِ أقذٛٔح ٌُٖ جُٔحء أكنَ ق٤٘ثز"

  ػُذَب صالس يشارت: ائًر

  ٕ٣غطؿٔش ك٤خلق جُ٘ؿحعس.أ 

 .٣غط٘ؿ٢ ذحُٔحء 

 .جالعطؿٔحس 

جُذذش ٣ٝؿد إٔ ٌُٖ ذحُ٘غرس ُالعط٘ؿحء ك٢ جُٔزٛد ٣ؾطشه جُغرغ ؿغالش ٓ٘و٤س ٌَُ كشؼ ُِورَ ٝ

"ٝال ٣قف جعطؿٔحس ئال ذيحٛش  ٝهحٍ: ، كحُغرغ ؿغالش ك٢ جُٔزٛد ّٓيشدز.٣ٌٕٞ جُٔحء ىًٜٞسج

ٝؽشه ُٚ ػذّ ضؼذ١  ،ٝر١ قشٓس ٓطقَ ذك٤ٞجٕٓرحـ ٣حذظ ٓ٘نِّ، ٝقشّ ذشٝظ ٝػظْ ٝىؼحّ 

 خحسؼ ٓٞمغ جُؼحدز ٝغالظ ٓغكحش ٓ٘و٤س كأًػش."

 :سششٔغ االعزجًب

 ئال ذيحٛش. سال ٣قف جالعطؿٔح 

 َٔج جالعطؿٔحس ذحُٔكشّ ًحُٔـقٞخ ٝجُٔغشٝم ًٔح ك٢  ش ذٚ ٓرحـ، كال ٣قّفُٔغطؿ

 جُٞمٞء ٝٓػِْٜ جُرشجدجش جُٔٞهٞكس ُِؾشخ ٣كشّ جُٞمٞء ذٜح.

 َٔجُٔغ  ش ذٚ ٣حذظ ، كال ٣ؿضب جُشخٞ ٝجُ٘ذ١.طؿ

 َٔ  ش ٍٓ٘ن، كال ٣ؿضب ذؾ٢ء ال ٣٘و٢ ًحألِٓظ ٖٓ جُضؾحؼ ٝٗكٞٙ.إٔ ٣ٌٕٞ جُٔغطؿ

 :ُٚٞٝقشّ ذشٝظ" ُٝٞ ًحٕ ٛزج جُشٝظ ُك٤ٞجٕ  أال ٣ٌٕٞ ٤ًٜ٘ٓح ػٖ جالعطؿٔحس ذٚ ًو"

ّٕألّٗ " ُٝٞ ًحٕ ٛزج جُؼظْ ُك٤ٞجٕ ٓز٠ًٓأًٍٞ، ٝ"ػظْ جُشٝظ  ٚ ًٔح ٝسد ك٢ جُكذ٣ع أ

ّٖ ّٖٛٞ ىؼحّ دٝجخ جُؿ "ىؼحّ" ٣كشّ جالعطؿٔحس ذٚ ُٝٞ أٗلغْٜ، ٝ ، ٝجُؼظْ ىؼحّ جُؿ

ًٓ ٔس، ٤ًٝحٕ جُيؼحّ ُرٜ ح، ًٌطد جُلوٚ ٝجُطلغ٤ش ٝجُكذ٣ع "ر١ قشٓس" ًَ ٓح ًحٕ ٓكطش

َِ ذك٤ٞجٕ"  .ٝؿ٤شٙ، ٝ"ٓطق

ّٕ ٠ ِّٚ ُْ ٣غطؿٔش ُٝٞ فٚ ال ٣ؿضب، ًٝأّٗجُٔزٛد أّٗ ُٞ جعطؿٔش ذٔح ٢ٜٗ ػ٘ٚ كا

كقالضٚ ذحىِس، ٝجُٔطؼ٤ٖ ذؼذ كؼِٚ ُالعطؿٔحس ذٔح ٢ٜٗ ػ٘ٚ ٛٞ إٔ ٣غط٘ؿ٢ ذحُٔحء ٝال 

ٚ ٣ؿضب إٔ ٣غطؿٔش ذؼذٛح ٣كٞص ُٚ إٔ ٣غطؿٔش ذؼذٛح، ئال ئرج جعطؿٔش ذـ٤ش ٍٓ٘ن كاّٗ

 .ذٍٔ٘ن

  ػذّ ضؼذ١ خحسٍؼ ٓٞمَغ جُؼحدز، كارج ضؼذٟ ٓٞمغ جُؼحدز ق٤ٜ٘ح ٣طؼ٤ٖ جُٔحء ُِٔطؼذ١

جُورَ أٝ جُذذش، كارج جٗطؾش جُخحسؼ ػ٠ِ ؽ٢ء ٖٓ جُقلكس أٝ جٓطذ ئ٠ُ  ٤ُٝظ ُِز١ ػ٠ِ

ّٓ ،ٚ ق٤٘ثز ٣طؼ٤ٖ جعطخذجّ جُٔحء ُِٔطؼذ١ كووجُكؾلس جٓطذجًدج ؿ٤ش ٓؼطحد كاّٗ ح جُورَ ٝجُذذش أ

 ك٤ؿٞص ك٤ٚ جالعطؿٔحس.



 إٔ ٣ٌٕٞ ذػالظ ٓغكحش، ٌَُ كشؼ. 

 رُي أغش ال إٔ ضٌٕٞ جُٔغكحش ٓ٘و٤ًس ٝمحذو جإلٗوحء ٛٞ إٔ ٣رو٠ ذؼذ ّٓ ح ٣ض٣ِٚ ئال جُٔحء، أ

هحٍ :"كأًػش" أ١ ئرج ُْ ٣٘ن ذػالظ  محذو جإلٗوحء ذحُٔحء ٛٞ ػٞد خؾٞٗس جُٔكَ ًٔح ًحٕ.

 ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ض٣ذ أًػش ٖٓ غالظ، ٣ٝغطكد هيؼٚ ػ٠ِ ٝضش.

ّٖ صمف" ًذ ػ٘ذ فالز ٝٗكٞٛح أ٣ٝط ،ٌشٙال ُقحتْ ذؼذ جُضٝجٍ ك٤ُئجُغٞجى ذحُؼٞد ًَ ٝهص  ٣غ

ّٖ ،كْ ٝٗكٞٙٝضـ٤ش  ٌٕ ،ٗٚ ًِٚأ٣ٖٔ ك٤ٚ ٝك٢ ىٜش ٝؽذحألذذجءز  ٝع ح ٝجًطكحٍ ك٢ ًَ ًرِؿ ٝجدٛح

ٗطق جذو ًٝشٙ هضع ز ٝضي٤د ٝجعطكذجد ٝقق ؽحسخ ٝضو٤ِْ ظلش ٝآٝٗظش ك٢ ٓش ،حػ٤ٖ غالًغ

ّٖأؼ٤ذ ذِٞؽ ٓغ ٗػ٠ ُذأ٣ٝؿد خطحٕ رًش ٝ ،رٕ فر٢أٝٗطق ؽ٤د ٝغود  ِٚ هر ٖٓ جُنشس ٣ٝغ

 ."٤ُٚئٜ٘ح ٣ٌٝشٙ عحذغ ٝالدضٚ ٝٓ

ٛٞ جعْ ُِؼٞد جُز١ ٣طغٞى ذٚ، ٝجُٔزٛد إٔ ٣غطحى ذؼٞد، كال ٣ق٤د جُغ٘س ٖٓ جعطحى  انغٕان

 ك٢ ٓزٛر٘ح: انغٕان يكٌٕ في صالس أيٕس ذـ٤ش جُؼٞد ًأفحذؼٚ أٝ خشهس أٝ ٓ٘ذ٣َ.

 ّٞ  .ى ك٤ٜح ذحُؼشك ذخالف أَٛ جُيد جُز٣ٖ ٣وُٕٞٞ ذحُيٍٞجألع٘حٕ ٣ٌٕٝٞ جُطغ

 جُِػس. 

 ك٤ٚ ذحُيٍٞ. جُِغحٕ ك٤غطحى 

ّٖ ٚ ٤ُظ ُٚ ٝهص ٓكذٝد هحٍ: "ًَ ٝهص" أ١ أّٗ. إٔ ٣ٔغي ذح٤ُذ ج٤ُغشٟ ٝجُغٞجى ك٢ جُٔزٛد ٣غ

ُخِٞف كْ جُقحتْ أى٤د ػٖ جهلل ف٠ِ جهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ " حتْ ذؼذ جُضٝجٍ، ُكذ٣ع سعٍٞ جهللئال جُق

ّٖٖٓ س٣ف جُٔغي" كرؼذ جُضٝجٍ ٣ُ جُغٞجى ذ٤حذظ  ٌشٙ ُِقحتْ جعطؼٔحٍ جُغٞجى، ٝهرَ جُضٝجٍ ٣غ

٣ٝطأًذ ػ٘ذ فالز" ٝجألقٞجٍ جُط٢ ٣طأًذ ك٤ٜح جعطؼٔحٍ جُغٞجى ػ٘ذ جُقالز، " هحٍ: ٣ٝرحـ ذشىد.

ٔحٕ ٗؿذ١: ٛٞ إٔ ضضدجد كن٤ِطٚ ٝىِرٚ، ٝٛزج ك٢ أقٞجٍ ، ػ٘ذ فالٍز ػجُؾ٤خ ػ ٝجُطأًذ ًٔح هحٍ

 أ١ ػ٘ذ جُذخٍٞ ذٜح ٝٗكٞٛح ًحُٞمٞء ٝهشجءز هشإٓ.

ٍّ" هحٍ: ضـ٤ش سجتكس جُلْ ٝٗكٞٙ ًحالٗطرحٙ ٖٓ جُّ٘ٞ."ٝضـ٤ش كْ" ٣ؼ٢٘  :هحٍ ثذاءح ثبأليًٍ  ٔع

ٝجُرذأز ك٢ جُؾ٢ء ٛٞ ضوذ٣ٔٚ ػ٠ِ خ٤شٙ، كؼ٤ِٚ إٔ ٣رذأ ذؿحٗد كٔٚ جأل٣ٖٔ ٖٓ غ٘ح٣حٙ ئ٠ُ ، "فيّ

ٍّٝك٢ ىٜش ٝك٢ ؽأٗٚ ًِٚ" أ١ " هحٍ: أمشجعٚ ذ٤غحسٙ. ػ٠ِ  أٌ يمذو انيًيٍ في ؼٓشِ كهّ يغ

ٌٕ ِؿًرح"  ٣ٖ ٝجُشؾ٤ِٖ ٝٓغف جألر٤ٖٗ ٝك٢ ؽأٗٚ ًِٚ.ج٤ُغحس، ك٢ ؿغَ ج٤ُذ ٍّهحٍ "ٝجدٛح أٌ  يغ

 ، أ١ ٣لؼِٚ ٣ّٞ ٣ٝطشًٚ ٣ّٞ.بيذٍْ في ثذَّ ٔشؼشِ غًج

ٍّٝجًطكحٍ" " ٝهحٍ: ٍٖ غالًغح هرَ جُّ٘ٞ.ك٢ ٓزٛر٘ح االكزذبل في كم نيهخ يغ ٝهحٍ:  ، ك٢ ًَ ػ٤

ٍّ"ٝٗظٌش ك٢ ٓشآٙ"  ّْ ٣ٝوٍٞ جُزًش جُٔؾٜٞس: انُظش في انًشآح يغ قغٖ  ًٔح قّغ٘ص خِِو٢ جُِٜ

َّ أيعب انزؽيتد" ٝضي٤ّ" :هحٍ. ُخِِو٢ ٝقشّ ٝؾ٢ٜ ػ٠ِ جُ٘حس ، ٝجُطي٤ّد ًٔح ٣وٍٞ جُك٘حذِس ٔع

٣غطكد ُِشؾحٍ ذٔح ظٜش س٣كٚ ٝخل٢ ُٞٗٚ ًحُرخٞس ٝجُؼٞد ٝجُؼ٘رش ُِٝٔشأز ٣غطكد ٛزج ُٜح ك٢ 

ّٓ  ذٔح خل٢ س٣كٚ ٝظٜش ُٞٗٚ ذؼٌظ جُشؾَ.ح ك٢ خحسؼ ذ٤طٜح، كحُي٤د ذ٤طٜح أ

ٚ، " ٝجُٔشجد ذٚ جُٔرحُـس ك٢ هّقشبسة ٔدّفهحٍ:"  " ٝجُٔشجد ذٚ قِن جُؼحٗس.ٔاعزذذاد" هحٍ:

ـّ ٚ ٝجُكّقجُٔزٛد ػ٘ذٗح ٣غٖ قق جُؾحسخ ٝهّق إٔ ٣أض٢ ػ٠ِ  ، كحُكّقػ٘ذْٛ أ٠ُٝ ٖٓ جُو

ـّ ٔرمهيى ظفش َٔزف هحٍ: " ٚ ػ٤ِح.كٜٞ إٔ ٣أخز جُضجتذ ػ٠ِ أىشجف جُؾل ؾ٤ٔغ جُؾحسخ، أٓح جُو

جالعطكذجد ٝقق جُؾحسخ ٝضو٤ِْ جالظلش ٝٗطق جإلذو ًَ ٣ّٞ  :" ٣ٝغطكد إٔ ٣ٌٕٞ رُي ًِٚئثٍػ



ًٓ، ٣ُٝجإله٘حعؾٔؼس هرَ جُقالز ًٔح ك٢  ح ُوٍٞ أٗظ سم٢ جهلل ػ٘ٚ: ٌشٙ ضشًٜح كٞم أسذؼ٤ٖ ٣ٞ

" جُؼحٗس أال ٗطشى أًػش ٖٓ أسذؼ٤ُّٖٝهص ُ٘ح ك٢ هـ جُؾحسخ ٝضو٤ِْ جألظلحس ٝٗطق جإلذو ٝقِن "

ّٓجٌُؾحفٌُٖٝ هحٍ ك٢  سٝجٙ جإلٓحّ ٓغِْ.  ٚ ٣ق٤ش ٝقًؾح"ح جُؾحسخ كل٢ ًَ ؾٔؼس ألّٗ: "كأ

ّٓٔكشِ لضعهحٍ: " ح " ٝجُوضع قِن ذؼل جُشأط ٝضشى ذؼنٜح ج٥خش، جُكِن ٤ُٝظ جُطوق٤ش. كأ

ٚ ٌٓشٝٙ ٤ُٝظ رٚ ذحٌُلحس أّٗجُطوق٤ش ئٕ ًحٕ ك٤ٚ ضؾرٚ ذحٌُلحس ٝٛزج قٌْ آخش، ٝجُٔزٛد ك٢ جُطؾ

ُكذ٣ع ػٔشٝ ذٖ  تيكشِ َزف انشيهحٍ:" ٝٗطق ؽ٤د"  ّ.ٚ ٓكّشّ، ٌُٖ جُٔلط٠ ذٚ ٛٞ أّٗٓكّش

سٝجٙ  "ٚ ٗٞس جإلعالّئّٗ"٠ جهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝهحٍ: ٚ ٠ٜٗ سعٍٞ جهلل فِؽؼ٤د ػٖ أذ٤ٚ ػٖ ؾذٙ أّٗ

ّٓ جُ٘غحت٢.   شخ ك٤ؿٞص.ح جُكًزُي ٣ٌشٙ ضـ٤٤ش جُؾ٤د ذغٞجد ك٢ ؿ٤ش جُكشخ، ٝأ

 ٔيجت" هحٍ: ٚ ال قحؾس ُٚ، أٓح جُؿحس٣س كال ٣ٌشٙ ُكحؾطٜح ُِطض٣ٖ." ألّٗٔصمت أرٌ صجي" هحٍ:

ُذ٣ي، " ٣ٌٕٝٞ ذأخز ؾِذز كٞم ٓكَ جإل٣الؼ ضؾرٚ ػشف جٔأَضٗ"، " ذأخز ؾِذٙ جُكؾلسخزبٌ ركش

رج ئ" ٝهُٞٚ "أُن ػ٘ي ؽؼش جٌُلش ٝجخططٖف٠ِ جهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ " ٣ٝذٍ ػ٠ِ رُي هٍٞ جُشعٍٞ

ّٕ "جُطو٠ جُخطحٗحٕ كوذ ٝؾد جُـغَ  هحٍ: ٝجُٔزٛد ػ٘ذٗح أٗٚ ٝجؾد. جُ٘حط ًٖ ٣خططٖ. د٤َُ ػ٠ِ أ

ُّٖذ" ّٖ ؼ٤ذ ذِٞؽ ٓغ أٖٓ جُنشس ٣ٝغ  هرِٚ" كارج ٝؾذ مشس قط٠ ُٝٞ ذؼذ جُرِٞؽ كال ٣خّطٖ، ٣ٝغ

 هحٍ: جُرشء.ٚ أعشع ك٢ هرَ جُرِٞؽ، ٌُٖ صٖٓ جُقـش ػ٘ذٗح ك٢ جُٔزٛد أكنَ ئ٠ُ جُط٤٤ٔض ألّٗ

ٜٝٓ٘ح ئ٤ُٚ أ١ ٖٓ جُٞالدز ئ٠ُ  "٣ٌٝشٙ عحذغ ٝالدضٚ ٜٝٓ٘ح ئ٤ُٚ" ٣وُٕٞٞ ُٔح ك٤ٚ ٖٓ جُطؾرٚ ذح٤ُٜٞد،

 ُْٝ ٣زًش ًشجٛطٚ جألًػش".جذٖ ٓلِف: " جُلشٝعٌُٖٝ هحٍ ك٢  ٚ ٌٓشٝٙ،جُغحذغ كاّٗ

َ ج٤ُذ٣ٖ ٝجُشؾ٤ِٖ ؿغَ جُٞؾٚ ٓغ ٓنٔنس ٝجعط٘ؾحم ٝؿغ :عطس كشٝك جُٞمٞء فصم"

صجُس ئس ؽشه ٌَُ ىٜحسز ؽشػ٤س ؿ٤ش ٝج٤ُّ٘ ،ر٤ٖٗ ٝضشض٤د ٝٓٞجالزط ٓغ جألظحؾ٤ٔغ جُش ٝٓغف

خرع ٝؿغَ ًطحذ٤س ُكَ ٝهء ٝٓغِٔس ٓٔط٘ؼس ٝجُطغ٤ٔس ٝجؾرس ك٢ ٝمٞء ٝؿغَ ٝض٤ْٔ ٝؿغَ 

ًٞ ،٣ذ١ هحتْ ٖٓ ّٗٞ ٤َُ ٗحهل ُٞمٞء ح ٖٝٓ ع٘٘ٚ جعطورحٍ هرِس ٝعٞجى ٝذذجءز ج ٝؾًِٜٝضغوو عٜ

ٝذٔنٔنس كحعط٘ؾحم ٝٓرحُـس ك٤ٜٔح ُـ٤ش  ،جح ضؼرًذتْ ٖٓ ّٗٞ ٤َُ ٣ٝؿد ُٚ غالًغذـغَ ٣ذ١ ؿ٤ش هح

ّٖأألفحذغ ٝؿغِس غح٤ٗس ٝغحُػس ًٝشٙ فحتْ ٝضخ٤َِ ؽؼش ًػ٤ق ٝج ذؼذ كشجؿٚ سكغ ذقشٙ  ًػش ٝع

 ئ٠ُ جُغٔحء ٝهٍٞ ٓح ٝسد ٝجهلل جػِْ"

 : فشٔض انٕظٕء عزخ" هحٍ:

 ّٓ٘حذص ؽؼش جُشأط جُٔؼطحد ئ٠ُ ٓح جٗكذس ٖٓ ٝجُٞؾٚ ك٢ جُٔزٛد قّذٙ ٖٓ  - غغم انٕج

 جُِك٤٤ٖ ٝجُزهٖ ىًُٞح، ٖٝٓ جألرٕ ئ٠ُ جإلرٕ ػشًمح.

 ٝجُٔشجد ذحُٔنٔنس ٝمغ جُٔحء جُلْ ٓغ ضكش٣ٌٚ،  - يغ يعًعخ ٔاعزُشبق

 ٝجالعط٘ؾحم جُٔشجد ذٚ ئدخحٍ جُٔحء ك٢ جألٗق.

 ٍٓغ جُٔشكو٤ٖ ػ٠ِ جُٔزٛد. - غغم انيذي 

 ٍػظٔحٕ ٗحضثحٕ ك٢ ًَ هذّ.ٔحٓغ جٌُؼر٤ٖ ٝٛ - ٔانشجهي : 

 ٍ٣ٝوّذّ ج٠٘ٔ٤ُ غْ ج٤ُغشٟ. - ٔيغخ جًيغ انشأط يغ األرَي 

 أ١ جُطشض٤د ذ٤ٖ جألػنحء ًٔح رًش جهلل كارج جخطَ جُطشض٤د كال ٣قف جُٞمٞء. - ٔرشريت 

 ٢ٛٝ ػ٠ِ جُٔزٛد أال ٣إخش ؿغَ ػنٞ قط٠ ٣٘ؾق جُز١ هرِٚ. - ٔانًٕاالح 

 جُطشض٤د ٝجُٔٞجالز، ٝضرو٠ أسذؼس أؽ٤حء.ٝجُز١ ٣غوو ك٢ جُكذظ جألًرش 



لغ ٓح ٢ٛ جألؽ٤حء جُط٢ ئرج ٗٞجٛح ٣شض، انُّيخ نٓب صيغ س ؽشه ٌَُ ىٜحسز ؽشػ٤س"هحٍ: "ٝج٤ُّ٘

 :جُكذظ ػ٘ذٙ

 : إٔ ١ٞ٘٣ سكغ جُكذظ.جُق٤ـس جأل٠ُٝ -

 جُق٤ـس جُػح٤ٗس: إٔ ١ٞ٘٣ كؼَ ػرحدز ضؾطشه ُٜح جُيٜحسز -

 د ُٚ جُيٜحسز ًوشجءز جُوشإٓ.: إٔ ١ٞ٘٣ كؼًِح ضغطكجُق٤ـس جُػحُػس -

 :أيًٕسا ال رشزشغ فيٓخ انُيخغْ جعطػ٠٘ جُٔإُق 

 أ١ إٔ ئصجُس جُ٘ؿحعس ال ٣ؾطشه ُٜح ج٤ُ٘س ألٜٗح ٖٓ جُطشٝى. - ٝؿ٤ش ئصجُس خرع 

 ٢ٛٝ جُضٝؾس ج٤ُٜٞد٣س أٝ جُ٘قشج٤ٗس ذؼذ جٕ جٗط٠ٜ ق٤نٜح أٝ ٗلحعٜح أٝ  - ٝؿغَ ًطحذ٤س

 ػ٘ذٛح ؾ٘حذس، كال ٣ؾطشه ػ٘ذٛح ج٤ُ٘س، ٣ٝضٝؼ ُضٝؾٚ إٔ ٣يأٛح.

 جُٔغِٔس جُط٢ جٗويغ ق٤نٜح أٝ ٗلحعٜح أٝ ػ٤ِٜح ؾ٘حذس كاٜٗح ضـغَ هًٜشج  - ٝٓغِٔس ٓٔط٘ؼس

ج، كال ضق٢ِ، ٝجُٔحء جُٔطوحىش ُكَ ٝهء جُضٝؼ ُٜح، ٌُٖٝ ٛزٙ جُٔغِٔس جُط٢ ؿغِص هًٜش

 ٖٓ ؿغِٜح ال ٣غِد جُٔحء جُيٜٞس٣س ألٗٚ ُْ ٣شضلغ قذغٜح.

 :انزغًيخ ٔاججخ في خًظ يٕاظغهحٍ: "ٝجُطغ٤ٔس ٝجؾرس " ػ٠ِ جُٔزٛد 

 ." ػ٤ِٚجُٞمٞء ُكذ٣ع "ال ٝمٞء ُٖٔ ُْ ٣زًش جعْ جهلل -

 جُـغَ -

 جُط٤ْٔ -

ّٔد ػ٤ِٚ ٣ؿ - ٣ذ١ هحتْ ٖٓ ّٗٞ ٤َُ ٗحهٍل ُٞمٞءغَ ؿ -  .٢ هرَ إٔ ٣ـغَ ٣ذ٣ٚإٔ ٣غ

 ؿغَ ج٤ُٔص. -

ًٞج ٝؾًِٜح" ٓغأُس  -أ جُٞمٞء ذـ٤ش ضغ٤ٔس، غْ ضزًشٛح ٌُٖ ُٞ ضٞمأ ٝجذطذ، هحٍ:" ٝضغوو عٜ

ٝجُٔزٛد  ٣وٍٞ ٣ؿد إٔ ٣غ٢ٔ ٣ٝغطأٗق. جُٔ٘ط٠ٜ، ٣وٍٞ ٣ؿد إٔ ٣غ٢ٔ ٣ٝر٢٘ جإله٘حع: خالف

٢٘، ٝٓغ رُي ٣رلٚ جُرشدج١ٝ ٝٛزج رًش إٔ ٣غ٢ٔ ٣ٝغطأٗق ٝال ٝٛٞ آخش ًطحخ أُّ جُط٘و٤فٚ ٝجكن أّٗ

 ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس ٝسد ػ٤ِٚ ذشد هحٍط. جُط٘و٤فح١ٝ ضؼود جُكّؿ

هحٍ:  " ٣ٌٕٝٞ جُغٞجى ك٢ جُٞمٞء ػ٘ذ جُٔنٔنس.ٔيٍ عُُّ اعزمجبل لجهخ ٔعٕانهحٍ: "

ٍْ ٖٓ ّٗٞ ج٤َُِ" جُٔطٞمة جُز١ ُْ ٣وْ ٖٓ ّٗٞ  ّٖ"ٝذذجءًز ذـغَ ٣ذ١ ؿ٤ش هحت ُٚ إٔ ٣ـغَ  ج٤َُِ ٣غ

هحٍ: "٣ٝؿد ُٚ غالًغح ضؼرًذج" أ١ ٣ؿد ُِوحتْ ٖٓ ّٗٞ ج٤َُِ ؿغَ ٣ذ٣ٚ غالًغح، قط٠ ُٞ  ٣ذ٣ٚ غالًغح.

هحٍ:" ٝذٔنٔنس كحعط٘ؾحم"  سذو ٣ذ٣ٚ ٣ِضّ إٔ ٣ـغِٜح غالًغح، ٣ٝؿد ػ٤ِٚ إٔ ١ٞ٘٣ ٣ٝغ٢ٔ.

ّٖ ٠٘ ٝجالعط٘ؾحم ذح٠٘ٔ٤ُ إٔ ٣وذّ جُٔنٔنس ػ٠ِ جالعط٘ؾحم، ٝضٌٕٞ جُٔنٔنس ذح٤ُذ ج٤ُٔ ٣غ

٣غٖ جُرذجءز ذحُٔنٔنس ٝجالعط٘ؾحم هرَ ؿغَ جُٞؾٚ، ٝئٕ ذذء  أ٣ًنح ٝجالعط٘ػحس ٣ٌٕٞ ذح٤ُغشٟ.

 ذـغَ ٝؾٜٚ غْ ضٔنٔل ٝجعط٘ؾن كال ذأط.

ٝٓرحُـٌس ك٤ٜٔح" ٣ؼ٢٘ ك٢ جُٔنٔنس ٝجالعط٘ؾحم، ٝجُٔرحُـس ك٢ جُٔنٔنس ٢ٛ إٔ ٣ذ٣ش " هحٍ:

ٝأ٣ًنح  ك٢ جالعط٘ؾحم، كطٌٕٞ ذإٔ ٣ؿزخ جُٔحء ئ٠ُ أهق٠ جألٗق. جُٔحء ك٢ ًَ كٔٚ، ٝأٓح جُٔرحُـس

س جُٔرحُـس ك٢ ؿغَ جألػنحء ؿ٤ش جُٔنٔنس ٝجالعط٘ؾحم، ٝرُي ٣ٌٕٞ ذذُي جُٔٞجمغ ٖٓ جُغّ٘

ّٖ جُط٢ ٣طرحػذ ػٜ٘ح جُٔحء. ضخ٤َِ جُؾؼش جٌُػ٤ق، ٝذحُ٘غرس ُؾؼش  هحٍ:" ٝضخ٤َِ ؽؼش ًػ٤ق" ٣غ



ئٕ ًحٗص خل٤لس كنحذيٜح جُظحٛش ٜٓ٘ح، ؿغاًل ٤ُٝظ ٓغف، ٝ جُِك٤س، كإ ًحٗص ًػ٤لس ٣ؿد ؿغَ

ٝضخ٤َِ جُؾؼش جٌُػ٤ق عٞجًء ًحٗص ُك٤س أٝ  ٝجُؾؼش جُخل٤ق: ٛٞ جُز١ ٣قق جُرؾشز. ،إٔ ٣ـغِٜح

ّٖ" هحٍ: ؽحسخ أٝ قحؾرحٕ كٖٔ جُغٖ٘ إٔ ٣خِِٜح. ذؼذ كشجؿٚ  ٝؿغِس غح٤ٗس ٝغحُػس ًٝشٙ أًػش ٝع

 ٝٛٞ جُذػحء جُٔؾٜٞس ك٢ قذ٣ع ػٔش سم٢ جهلل ػ٘ٚ. سكغ ذقشٙ ئ٠ُ جُغٔحء ٝهٍٞ ٓح ٝسد"

ٝ رجش رؤجذس ٝخٔش ٗغحء ٓذجسز ضكص أ٣ؿٞص جُٔغف ػ٠ِ خق ٝٗكٞٙ ٝػٔحٓس رًش ٓكٌ٘س  فصم"

ٝمؼٜح ػ٠ِ ؿ٤ش ىٜحسز ٝ إٔ ؾحٝصضٚ ئ٠ُ قِٜح ٝئٝػ٠ِ ؾر٤شز ُْ ضؿحٝص هذس جُكحؾس  ،قِٞهٜٖ

ّٔاُضّ ٗضػٜح ك ذغلشٙ  ٣ٝٔغف ٓو٤ْ ٝػحٍؿ ،ىٜحسزْ ٓغ ٓغف ٓٞمٞػس ػ٠ِ ٕ خحف جُنشس ض٤

ًٓ ٝ أهحّ ّْ إٔ ٓغف ك٢ علش غاٝٓغحكش علش هقش غالغس ذ٤ِح٤ُٜح كح ٤ُِٝس ٖٓ قذظ ذؼذ ُرظ ٣ٞ

ٌٓحٕ ٓؾ٢ ئطش ٓٔغٞـ ٓكَ كشك ٝغرٞضٚ ذ٘لغٚ ٝٝؽشه ضوذّ ًٔحٍ ىٜحسز ٝع. ػٌظ كٌٔو٤ْ

خق ٝؾ٤ٔغ ؾر٤شز ًػش ظحٛش هذّ أًػش دٝجتش ػٔحٓس ٝأذحقطٚ ٣ٝؿد ٓغف ئح ٝىٜحسضٚ ٝذٚ ػشًك

ّٔإٔ ظٜش ذؼل ٓكَ كشك ئٝ  ".ٗق جُيٜحسزأص جُٔذز جعطٝ ض

 : أسثؼخ أيٕس يجٕص انًغخ ػهيٓبرًش ك٢ ٛزج جُلقَ 

 :ٍٝٝجُخق ٛٞ ٓح ٣ِرظ ػ٠ِ جُوذّ  "يجٕص انًغخ ػهٗ خف َٔذِٕ" هحٍ: جألٓش جأل

ٚ سخقس، ٝٛٞ أكنَ ٖٓ ٝٓق٘ٞع ٖٓ جُؿِذ ٝٗكٞٙ ًحُؿٞسذ٤ٖ، ٝقٌْ جُٔغف أّٗ

 جُـغَ، ٌُٖ ال ٣غطكد إٔ ٣ِرظ ٤ُٔغف.

 :أ١ ٣ؾطشه ٢ٌُ ٣ؿٞص جُٔغف ػًبيخ ركش يذُكخ أٔ راد رؤاثخهحٍ: " جألٓش جُػح٢ٗ "

 :ػ٠ِ جُؼٔحٓس

 إٔ ضٌٕٞ ُزًش، ٝال ٣ؿٞص ُِٔشأز ئرج ُرغص ػٔحٓس إٔ ضٔغف ػ٤ِٜح. -

إٔ ضٌٕٞ ٓكٌ٘س: ٢ٛٝ جُط٢ أد٣ش ذؼنٜح ضكص جُك٘ي، أٝ ضٌٕٞ رجش رؤجذس،  -

ّٓ ٝجُزؤجذس: ح إٔ ٣ش٣خ٤ٚ ػ٠ِ ظٜشٙ ٛٞ ىشف جُؼٔحٓس جُٔشخ٢، كالذظ جُؼٔحٓس ئ

 أٝ ٣ك٘ي ٗلغٚ ذحُيشف.

- ّٓ ح ٓح جُؼحدز ًؾلٚ ًحألر٤ٖٗ ٝٓح ٣ٞجص١ إٔ ضغطش جُؼٔحٓس ؿ٤ش ٓح جُؼحدز ًؾلٚ، أ

 جألر٤ٖٗ ٖٓ جُؾؼش، كٜزج ال ٣ؿد عطشٙ.

 :ضِرغٚ جُٔشأز جُخٔحس ٛٞ ٓح  "ٔخًش َغبٍء يذاسح رذذ دهٕلٍٓهحٍ: " جألٓش جُػحُع

 ٝضـي٢ ذٚ سأعٜح ، ٣ٝؾطشه ُِٔغف ػ٤ِٚ إٔ ضذ٣شٙ جُٔشأز خٔحسٛح ضكص قِوٜح.

 :ٝجُؿر٤شز ٢ٛ: أخؾحخ ٝٗكٞٛح  "ػهٗ انججيشح نى رجبٔص لذس انذبجخ" :هحٍ جألٓش جُشجذغ

جُؿر٤شز ٣ؾطشه ٢ٌُ ٣ؿٞص جُٔغف ػ٤ِٜح أال ضطؿحٝص هذس جُكحؾس كإ  ضشذو ػ٠ِ جٌُغش.

"ئ٠ُ قِٜح ٝئٕ ؾحٝصضٚ أٝ ٝمؼٜح ػ٠ِ ؿ٤ش ىٜحسز  :هحٍ ٚ القًوح.ضؿحصٝضٚ كغ٤زًش قٌٔ

ٝئٕ ؾحٝصضٚ  ئ٠ُ قِٜح: أ١ ٤ُظ ُٜح ٝهص ٓكذد ًحُخق ٝجُؼٔحٓس ٝجُخٔش، ُضّ ٗضػٜح"

ٝمؼٜح ك٢ ؿ٤ش أٝ ٝمؼٜح ػ٠ِ ؿ٤ش ىٜحسز: أ١ ؾحٝصش جُؿر٤شز هذس جُكحؾس أٝ 

ّٕ ىٜحسز، ُضّ ٗضػٜح هحٍ:  غٜح ػ٠ِ ىٜحسز.ٖٓ ؽشٝه جُٔغف ػ٠ِ جُؿر٤شز إٔ ٣ِر أل

ّٔ ئرج خحف جُنشس ذ٘ضػٜح كاٗٚ ْ ٓغ ٓغف ٓٞمٞػس ػ٠ِ ىٜحسز" "كإ خحف جُنشس ض٤

ّٔ ٣ّْٓط٤ ّٔح جُط٢ ُْ ضٞمغ ػ٠ِ ىٜحسز كاّٗ، أ   ْ ػٜ٘ح.ٚ ٣ط٤

ًٓح ٤ُِٝس"هحٍ: " جُؼحف٢ ذغلشٙ ٛٞ جُز١ أٗؾأ  ٣ٝٔغف ٓو٤ْ ٝػحٍؿ ذغلشٙ ٖٓ قذٍظ ذؼذ ُرظ ٣ٞ

ّٓ ،ذغلشٙ إٔ ٣غٌش أٝ ٣ض٢ٗعلًشج ُِٔؼق٤س ًإٔ ٣ش٣ذ  . ؼحف٢ ك٢ علشٙ كٜزج ٣ٌٕٞ ٓػَ ؿ٤شٙح جُأ



ٝال ٣رذأ ٖٓ جُٔغف ذؼذ جُكذظ ًٔح ٛٞ سأ١  انًغخ ػُذَب في انًزْت يجذأ يٍ انذذس ثؼذ انهجظ

ذؼل جُؼِٔحء، كِٞ ُرظ خل٤ٚ جُلؿش غْ أقذظ جُغحػس جُؼحؽشز غْ ضٞمأ جُظٜش ٝٓغف جُظٜش، 

ًٓح ٤ُِٝس، ٌُٖ ضرذأ جُٔذز ٖٓ جُغحػس جُؼحؽش ز، ئرٕ كحُٔغف ػ٘ذٗح ٣رذأ ٖٓ جُكذظ ذؼذ جُِرظ ٣ٞ

ّْ ،ضرذأ ٖٓ جُٔغف، ُٞ أقذظ ٝٛٞ ٓو٢ْٛٝ٤ جُط٢  يغزضُٗ يٍ ْزا صٕسح عحكش ٝٓغف ك٢ علشٙ  غ

ّٕ  ٔح جعطػ٘ٞٛح ُالضلحم ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُؼِٔحء.جُٔذز ضرذأ ٖٓ ق٤ٖ جُٔغف ٤ُٝظ ق٤ٖ جُكذظ، ٝٛزٙ ئّٗ كا

ّْ هحٍ: "ٝٓغحكش علش هقش را يغخ في ئ أهحّ أٝ ػٌظ كٌٔو٤ْ" غالغًس ذ٤ِح٤ُٜح كإ ٓغف ك٢ علش غ

كحُكٌْ  إٔ ٣ٔغف ك٢ جُغلش ذؼذ ٓن٢ ٣ّٞ ٤ُِٝس ٣ذخَ جُرِذ، بئّي، ٝٛزج ال ٣خِٞ قحُٚ لبو عفش صّى

ّٕ إٔ ٣ٔغف ك٢ جُغلش غْ ٣ذخَ جُرِذ هرَ ٓن٢ ٣ّٞ ٤ُِٝس ػ٤ِٚ ك٢  بٔئّيجُٔذز جٗطٜص،  ق٤٘ثز أ

ٓػًِح ُٞ ٓغف ك٢ جُغلش ٤ٓٞ٣ٖ أٝ ص٣حدز،  ٔانذبنخ انضبنضخجُكٌْ إٔ ٣ٌَٔ ًحُٔو٤ْ، جُغلش، ق٤ٜ٘ح 

أٝ ػٌظ" ذإٔ ٓغف ٝٛٞ ٓو٤ْ غْ " هحٍ: ُرِذ ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣٘ضع غْ ٣طٞمأ.كاٗٚ ذٔؿشد دخُٞٚ ج

 ١ ٣ّٞ ٤ُِٝس كوو.أٚ ٣طْ ٓغف ٓو٤ْ عحكش، كاّٗ

 :يشزشغ نصذخ انًغخ صًبَيخ ششٔغ "هحٍ: "ٝؽشه 

 إٔ ٣ِرظ جُخل٤ٖ ذؼذ ًٔحٍ جُيٜحسز، ٌُٖ ٛ٘ح هُٞٚ ىٜحسز ٓيِوس َٛ  - ؼٓبسح رمذو كًبل

إٔ ضٌٕٞ ذٔحء، كال ٣ؿٞص  ٛ٘ح جُيٜحسز ال ذّذ ضؾَٔ ىٜحسز ذحُٔحء أٝ جُطشجخ، أٝ ًالٛٔح؟

ّٔ  كحُو٤ذ ٛ٘ح إٔ ضٌٕٞ ىٜحسز ذٔحء. ،غف ػ٤ِٜٔحْ غْ ٣ِرظ خل٤ٚ ٣ٝٔإٔ ٣ط٤

 جُٔٔغٞـ ٓكَ جُلشك ٝٛٞ جُوذّ ًِٚ ك٢ ٣ؾطشه إٔ ٣غطش  - عزش يًغٕح يذم فشض

ّٔ ح ال ٣غطش ك٢ جُٔغف ػ٠ِ جُخل٤ٖ ، ٝك٢ جُؼٔحٓس ٣ِضّ إٔ ٣غطش ٓح جُؼحدز عطشٙ ٣ُٝؼل٠ ػ

 .كحُٔخشم ٝجُٔلطٞم ال ٣قف جُٔغف ػ٤ِٚ ك٢ جُٔزٛد جئًر، جُؼحدز

 ّإٔ ٣ٔغف ػ٠ِ ٓح ٣ػرص ذؾذٙ أٝ سذيٚ، ٣ٝقف إٔ ٣ٔغف ػ٠ِ  كال ٣قّف - ثُفغّ صجٕر

 ٔح ٣ٔغف ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ جُ٘ؼ٤ِٖ.ص ذ٘ؼ٤ِٖ، ٌُٖٝ ال ٣خِغ جُ٘ؼ٤ِٖ ٝئّٗخق ٣ػر

 أ١ ٣ٌٖٔ ٓطحذؼس جُٔؾ٢ ك٤ٚ ذحُؼشف، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٓؼطحًدج ، كأ١  - ٔئيكبٌ انًشي ثّ ػشًفب

 خق أٝ ؾٞسخ ٣غطي٤غ جإلٗغحٕ إٔ ٣طحذغ جُغ٤ش ك٤ٚ ٣ؿٞص جُٔغف ػ٤ِٚ.

ّٕ ال ضذخَ ك٢ ٛزج جُؾشه، ئر ذؼل جُؿشجذحش جُٔٞؾٞدز ج٥ٕ  ذؼل جُٔؼحفش٣ٖ ٣وٍٞ أ

 .ٔٚ ضطويغ٣ٌٖٔ جُٔؾ٢ ك٤ٜح دجخَ جُٔ٘ضٍ ٌُٖٝ ال ٣ٌٖٔ جُٔؾ٢ ذٜح خحسؼ جُٔ٘ضٍ ألّٗ

 ّجُ٘ؿظ، كٔػًِح ُٞ ًحٕ  جُٔغف ػ٠ِ جُخّق أ١ ىٜحسز جُٔٔغٞـ، كال ٣قّف - ؼٓبسر

 ٓقً٘ٞػح ٖٓ ؾٍِذ ٗؿظ، كال ٣كَ جُٔغف ػ٤ِٚ.

  ّأ١ جُٔٔغٞـ ٓرحًقح، كال ٣قف جُٔغف ػ٠ِ جُٔـقٞخ أٝ جُٔغشٝم. - ئثبدز 

 ئٓح ُقلحتٚ ًحُضؾحؼ جُشه٤ن، أٝ ُخلَّطٚ ًحُؿٞسخ جُخل٤ق. - ػذو ٔصفّ انجششح 

 ق٤٘ثٍز ؿ٤ش عحضش ُٔكَ جُلشك، ألّٗ ٣ُشٟ ٓ٘ٚ ذؼل ٓكَ جُلشك ح ٣ٌٕٞ ٝجعًؼحُّأ ٚ

 كأؽرٚ جُٔخشم.

٣ؿد ٓغف أًػش دٝجتش جُؼٔحٓس" ٝ" هحٍ:، أٌ يًغخ انٕاجت ئرا أساد انًشءزًش ج٥ٕ ٓح ٛٞ ٤ع

كطٔغف دٝجتش جُؼٔحٓس كوو، أٓح ٛ٘ح ال ٣ؿد ٓغكٚ ك٢ جُٔزٛد، ٣ٝوُٕٞٞ إٔ كٞم جُشأط ًأعلَ 

ّٖ هحٍ:  جُظحٛش ٣ؼ٢٘ جألػ٠ِ ٖٓ جُوذّ. ٝهحٍ: "ٝأًػش ظحٛش هذّ جُخق" ٓغكٚ. جُخق ال ٣غ

                                                           
ٔ
  ٣ؿد جُؾ٤خ ػٖ ٛزٙ جُٔغأُس ذَ أؾِٜح.  ُْ 



ّٓ ٣ٌطل٠ ذرؼنٜح.جُؿر٤شز ٣ؿد إٔ ضٔغف ًِٜح كال  "ٝؾ٤ٔغ ؾر٤شز" ُٔش، كحُٔغف ػ٤ِٜح ُْ أ ح جُُخ

   ٚ ُْ ٣وق ػ٤ِٚ.٣زًشٙ جُؾحسـ ئر هحٍ أّٗ  ُْٝ ٣زًشٙ جُٔإُق

ّٔ" هحٍ: ، كإ ظٜش َٕالط انًغخ ػهٗ انخفيٍٛزٙ  ص جُٔذز"ٝئٕ ظٜش ذؼل ٓكَ كشك أٝ ض

٣غطأٗق ٚ ٣ِضٓٚ إٔ ذؼل ٓكَ جُلشك ذؼذ جُكذظ ُٝٞ ًحٕ ًٔح ٣وُٕٞٞ ًخشص جإلذشز ٣غ٤ًشج كاّٗ

ّٔ  ص جُٔذز ٢ٛٝ ج٤ُّٞ ٝج٤ُِِس ُِٔو٤ْ ٝغالغس ُِٔغحكش.جُيٜحسز ٝٓػِٜح ُٞ ض

 

 خ:أعئه

 رًشش ك٢ ٓغف جُزًش غالًغح ٝٗػشٙ غالًغح، ٝجُ٘ػش ٣أض٢ ذحُٔشك، كِٞ ذ٤ّ٘ص ُ٘ح ٛزٙ جُٔغأُس.* 

ّٓح جُوٍٞ ذرذػ٤طٚ هحٍ ذٚ ؽ٤خ جإلعالّ  جُؿٜٔٞس ك٢ ٛزج ػ٠ِ جُٞؾٞخ أٝ جالعطكرحخ كوو، أ

ٝذؼل جُؼِٔحء جُٔؼحفش٣ٖ، ٝئٕ ً٘ص ضوٍٞ أٗٚ محٌس فك٤ًّح كٖٔ ًحٕ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ عِظ جُرٍٞ ال 

 ئؽٌحٍ إٔ ٣غطخذٓٚ أٝ ال ٌُٖ ٖٓ ال ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ٛزج كِؼِٚ ٣نش ذٚ.

 ذحُ٘غرس ُالعطث٘حف ك٢ جعطث٘حف جُيٜحسز، ك٤غطأٗق ك٢ ػشف جُ٘حط ضؼ٢٘ ٣ٌَٔ؟ *

 ٞ جُز١ ٣ٌَٔ.َ جالعطث٘حف إٔ ٣رذأ ٖٓ ؾذ٣ذ، جُز١ ٣ر٢٘ ٛذ

 ؟* جُٔزٛد إٔ ٣وٍٞ جُرغِٔس ٣ٝغطأٗق

 .ُرغِٔس ذَ جُطغ٤ٔس أ١ "ذغْ جهلل"ٗؼْ ٌُٖٝ ٤ُغص ج

 ئرج خحُو جُٔحء جٌُِٞس ٓح جُكٌْ ك٤ٚ؟* 

ٚ ٣غِرٚ ، كاُّٗٞٗٚ سجتكطٚ أٝ ىؼٔٚ أٝ ئقذٟ فلحضٚ جُػالظ ضـ٤ًشج ًػ٤ًشج:ش جٌُِٞس ئرج ؿ٤ّ

ّٓ  ضـ٤ًشجش ًٝحٕ جُطـ٤ّ ،٣وٍٞ جُؾ٤خ ٓ٘قٞس ٝهذ قون رُي -ش ك٢ فلس ٝجقذز ح جُطـ٤ّجُيٜٞس٣س، أ

وٚ ٚ ٣غِرٚ جُيٜٞس٣س، ٝٛزج قّوش ٣غ٤ًشج ٖٓ ًَ جُقلحش كاّٗٚ ال ٣غِرٚ جُيٜٞس٣س، ُٝٞ ضـ٤ّكاّٗ ٣غ٤ًشج

 جُؾ٤خ ٓ٘قٞس كوو، ُْٝ ٣ُغرن ئ٤ُٚ.

 ؟ٓح ٢ٛ ٤ًل٤س ضخ٤َِ جُِك٤س* 

ّٓ ٢ ذحُٔحء ٖٓ ؾحٗر٤ٜح غْ ٣ؼشًٜح ٣ؼشًٜح، أٝ ٣أضح إٔ ٣نغ جُٔحء ك٢ ٣ذٙ غْ ٣نؼٚ ضكص ُك٤طٚ غْ ئ

 ٣ٝؼشًٜح ضؼ٢٘ ٣لشًٜح. ٤ًٝلٔح ٣خِِٜح ٣ُؿضب. -

 ٓحرج ػٖ ك٢ سكغ جُرقش ُِغٔحء؟* 

ّٖ ًٝٔح  جُغٔحء، إٔ ٣شكغ جُرقش ئ٠ُ ٛزج ٝسد ك٢ قذ٣ع ٝجُكذ٣ع ك٤ٚ ًالّ، ٌُٖٝ ك٢ جُٔزٛد ٣غ

 مؼ٤لس.ٕٞ ذأقحد٣ع مؼ٤لس ٝضؼح٤َُ ضؼِٕٔٞ ك٢ جُٔزٛد هذ ٣غطذُّ

 ؟٤ؼَٔ ذٌَ سخقٚ ٝػضجت٣ٚٔؼ٢٘ َٛ ٣ِضّ جُطٔزٛد ذٔزٛد ٓؼ٤ٖ أٝ ال ٣ِضٓٚ ك* 



ٚ ال ٣ؿد ٝجُقك٤ف أّٗ ٚ دُٝس ًَ ؽ٢ء ٣زًشٝٗٚ ك٤ٚ،ٛزج ُٚ قٌْ ػ٘ذ جُك٘حذِس كح٤ُٔضز ك٢ جُلوٚ أّٗ

ٌُٖٝ ٛزج ال  ال ٣ؿٞص، ق ك٢ ؾٞجصٙ، َٛ ٣ؿٞص أٝجُطٔزٛد ٝؽ٤خ جإلعالّ ًٝزُي ج١ُٝٞ٘ ضّٞه

 شى جُطٔزٛد، كحُطٔزٛد ٝع٤ِس ُلوٚ جألقٌحّ جُؾشػ٤س جُٔغط٘ريس.٣ؼ٢٘ ض

 ـ ذشخـ جُغلش؟ُٔحرج جُؼحف٢ ذحُغلش ال ٣طشّخ* 

ّٕ ألخز ذحُشخقس، غطرحـ ذٔؼحف٢، كحُٔؼحف٢ ال ضر٤ف ُي ججُشخـ ال ُض ػ٘ذٗح ك٢ جُٔزٛد ٛٞ أ

ٚ ٛٞ ج٥ٕ ئرج ٍ أ٣ًنح: أّٗٝهذ ؾحءٗح أقذ جألخٞز جُز٣ٖ ضٔزٛرٞج هش٣ًرح ٝجٗطوِٞج ُٔزٛد جُك٘حذِس، ٣وٞ

ّٕٚ ضشّخٝٓغف ػ٤ِٚ كاّٗ ُرظ جُخّق جُشخـ ال  ـ ٝٛٞ ػحٍؿ أ٣ًنح ك٤ٌق ضوُٕٞٞ أٗطْ جُك٘حذِس أ

، ٝٛٞ عإجٍ ٝؾ٤ٚ، كحُك٘حذِس ٓ٘ؼٞٙ ٖٓ جُطشخـ غالغس أ٣حّ ٤ُٝح٤ُٜح ٌُْٜٝ٘ ٔؼحف٢ُضغطرحـ ذحُ

ّٕحقٞج ُٚ جُٔغفأذ ـ ذحُٔؼحف٢ ٝٛٞ غطرحال ُض جُشخـ ، ٝجُٔغف سخقس ٝجُوٍٞ ػ٘ذ جُك٘حذِس أ

٤ُٝظ ًَ ئؽٌحٍ ك٢  -٤ٌق ضؿ٤ضٕٝ ُٚ إٔ ٣ٔغف؟ كأٝهؼ٘ح ك٢ ئؽٌحٍ ، كػحٍؿ ج٥ٕ ذغلشٙ

إٔ ٣ُكَ، كٜ٘حى ػِٔحء ًرحس ًؼػٔحٕ جُ٘ؿذ١ ٝجُؾ٤خ ٓ٘قٞس أق٤حًٗح ضأض٢ ٓغأُس  جُٔزٛد ال ذّذ

يِد جُلشم ٓح ٗؼشف وٍٞ: ك٤ِك٤وٍٞ ك٢ جُٜ٘ح٣س: ك٤ِكشس، ٝأق٤حًٗح ٣أض٢ جُلشم ذ٤ٖ ٓغأُط٤ٖ ك٤

 جذٖ ٗقش جهلل: ُوذ ذكػ٘ح كأ٣غ٘ح.، ذَ ٛ٘حى ذؼل جُٔغحتَ ٣وٍٞ ك٤ٜح جُلشم

 ذ٤ّٖ جُلطٟٞ جُط٢ ػ٤ِٜح جُؼَٔ ج٥ٕ ك٢ علش ذحُٔؼق٤س؟* 

ُٔلط٠ ذٚ ج٥ٕ ٛٞ أٗٚ ٣ؿٞص ُٚ إٔ ٣طشخـ.  جُ

 ٓح جُكٌْ ك٢ جُشؾَ جُز١ ُرظ جُخق ك٢ جُغلش غْ أقذظ؟* 

 .ٔغف ٖٓ ق٤ٖ ٣ٔغف ال ٖٓ ق٤ٖ جُكذظج٣ُرذأ ٓذز ٛزٙ ٓغطػ٘حز، 


